
 
 

Hangar 9 

Standard Leje kontrakt 
Lejerens fulde navn: 
 
Adresse: 
 
 
 
Mail adresse: 
 
Fødsesdato: 
 
 

Mobil nummer: 

Medical gyldig indtil: 
 
 

Class rating gyldig indtil: 

Flyvetid de sidste 12 måneder: Total flyvetid på typen / klassen: 
 
 

 
Lejeren attesterer ved sin underskrift: 

• At lejer nøje har gennemlæst og accepteret udlejningsbetingelser, som anført i denne lejekontrakt. 
• At luftfartøjet ved lejemålets begyndelse havde gyldigt sikkerhedsattest eller “pilotcheck”. 
• At luftfartøjet var forsynet med skulderseler ved førersæderne, og godkendte redningsveste til det 

antal personer luftfartøjet er godkendt til at transportere. 
• At lejer inden enhver flyvning – såfremt passagerer medtages – har udført mindst 3 starter og 

landinger indenfor de sidste 90 dage med en flyvemaskine tilhørende den samme type / klasse. 
• At lejer har fået udleveret luftfartøjets flyvehåndbog, øvrige foreskrevne dokumenter og journaler i 

ajourført stand, samt checklister til anvendelse under flyvning, under landing, samt til brug i 
nødsituationer. 

• At luftfartøjet ikke var behæftet med mangler eller skader af nogen art ved lejemålets begyndelse. 
• At luftfartøjets gangtid imellem eftersyn ikke vil blive overskredet i lejeperioden. 
• At lejer har fået udleveret et eksemplar af lejekontrakten. 
• At lejer hæfter for den oplyste selvrisiko i forbindelse med evt skader. 

 
Lejeperiode for OY-SMC 

 
Fra (Lokal tid & dato)_________________Til (Lokal tid & dato)_________________ 
 
Fra (Lokal tid & dato)_________________Til (Lokal tid & dato)_________________ 
 
Fra (Lokal tid & dato)_________________Til (Lokal tid & dato)_________________ 
 
 
 
Sted (Lokal tid & dato)________________________________________ 
 
 
 
_______________________  __________________________ 

Lejer                Udlejers representant  
Hangar9, :Gammel Møllevej 28, DK-6640 Lunderskov   tel +45 2043 7907                                    



 
 

Hangar 9 
 

 
Udlejnings betingelser 

 
Udlejning må kun foretages til en person, som er i besiddelse af gyldigt certifikat som luftfartøjsfører, udstedt 
af eller godkendt (valideret) af Trafikstyrelsen, og omfattende den pågældende luftfartøjs type / klasse.  
 
Et udlejet luftfartøj må kun føres af lejeren selv. Uanset denne bestemmelse kan udlejeren tillade, at et 
udlejet luftfartøj føres af andre personer, der ved lejemålets begyndelse ligeledes har underskrevet en 
lejekontrakt. Et luftfartøj, der er udlejet uden fører, må ikke fremlejes.  
 
Der er gyldig kaskoforsikring på luftfartøjet. Ved enhver skade, der belaster kaskoforsikringen, hæfter lejeren 
med en selvrisiko på Dkr 5.000,00 der straks forfalder til betaling til udlejer. Forårsager lejeren skader på det 
lejede luftfartøj, og disse ikke dækkes af kaskoforsikringen, hæfter lejeren overfor udlejeren for det forvoldte 
tab.  
 
Der må ikke medtages passagerer eller fragt mod betaling.  
 
Lejeren må ikke flyve udenfor Europa, inkl. Færøerne, Island, Grønland og Svalbard, eller benytte 
flyvepladser der ikke er optaget i den danske VFG eller et anden godkendt Airfield manual.  
 
Med mindre andet er aftalt, skal flylejen betales fra gang til gang, i henhold til gældende lejepris. Lejen 
baseres på tachotid (engine hours)  
 
Alle start-, landings-, opholds-, en-route afgifter og lignende i forbindelse med lejemålet betales kontant af 
lejeren til de relevante myndigheder eller til udlejer. Der er etableret årskort på flyet på følgende flyvepladser: 
EKVD. 
 
Lejer er forpligtet til, ved enhver hensætning af luftfartøjet, at sikre dette forsvarligt, at aflåse det, samt om 
nødvendigt sørge for at luftfartøjet er tøjret forsvarligt.  
 
Lejer er forpligtet til at aflevere flyet i tilsvarende stand, og med samme udstyr, herunder at ajourføre 
luftfartøjsjournaler, som lejer modtog det ved lejemålets begyndelse.  
 
Såfremt redningsveste udpakkes eller beskadiges (bortset fra nødsituationer) skal lejer underrette udlejer om 
dette, ligesom lejer er forpligtet til at betale for ompakning og kontrol af udpakkede redningsveste.  
 
Udlejeren kan ikke gøres ansvarlig for ekstra omkostninger, der påføres lejeren, eller dennes passagerer, 
hvis disse på grund af opståede fejl ved det lejede luftfartøj, må afbryde, udsætte eller ændre rejseplan.  
 
Såfremt der opstår fejl ved det lejede luftfartøj der kræver ekstern assistance på stedet, f.eks. mekaniker, 
skal en sådan assistance godkendes af udlejer. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle omkostninger. 
 
Inden der evt inføres bemærkninger i flyets logbog under ”Tilbagestående anmærkninger” skal udlejer 
kontaktes for nærmere aftale. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle udgift til udbedring af en bemærkning.  
 
Såfremt luftfartøjet ikke afleveres på det aftalte sted senest ved lejeperiodens udløb, hæfter lejer for samtlige 
de tab, herunder omkostninger i forbindelse med luftfartøjets hjemtransport, som lejers tilsidesættelse af 
lejeperioden påfører udlejer.  
 
Luftfartøjet skal efter brug stilles i Hangar på EKVD på den anviste plads. 
 
Medmindre andet er aftalt betales ved udlejning, hvor luftfartøjet ikke returnerer til EKVD for overnatning, for 
minimum 1 tacho time pr påbegyndt døgn, regnet fra afgangs tidspunktet.  
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