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1. EJENDOMSRET 

Det udlånte vedbliver at være DCC Energis ejendom. 
Materiellet må ikke benyttes til andet end produkter 
købt hos DCC Energi. 

 
 
2. ANVENDELSE AF DET UDLÅNTE 

Låntager forpligter sig til at bruge og vedligeholde 
det lånte materiel på forsvarlig og omhyggelig måde, 
ligesom Låntager ved brugen heraf er ansvarlig for 
overholdelse af myndighedsforeskrifter af enhver art. 
 
Låntager forpligter sig til at foretage det fornødne til 
sikring af, at materiellet til enhver tid er i forsvarlig 
stand. Herudover forpligter Låntager sig til, hvis dette 
kræves i henhold til lovgivningen at foretage regel-
mæssig pejling af det udlånte og føre et forbrugs-
regnskab for derved at begrænse en eventuel 
forurening ved udsivende olie. 
 
Låntager har det fulde ansvar for det lånte og bærer 
risikoen for såvel direkte som indirekte skade, der 
måtte overgå det lånte materiel. Låntager har ligele-
des det fulde ansvar for de skader, det lånte måtte 
forvolde, medmindre skaden er omfattet af lov om 
produktansvar. 

 
 
3. ANSVAR FOR DET UDLÅNTE MATERIELS 

SKADEVOLDELSE 
DCC Energi er ansvarlig for personskade, hvis skade- 
lidte dokumenterer, at skaden skyldes en defekt 
ved det af DCC Energi udlånte materiel. 
 
DCC Energi er ikke ansvarlig for skader på fast ejen-
dom eller løsøre, som indtræder mens det udlånte er 
i Låntagers besiddelse. I øvrigt er DCC Energi ansvar-
lig for skader på fast ejendom og løsøre på samme 
betingelser som for personskader.  
 
I øvrigt er DCC Energi ikke ansvarlig for formuetab, 
selvom et sådant måtte være en følge af person- eller 
tingsskade.  
 
I den udstrækning DCC Energi måtte blive pålagt 
produktansvar over for tredjemand, er Låntager 
forpligtet til at holde DCC Energi skadesløs i samme 
omfang, som DCC Energis ansvar er begrænset efter 
de i nærværende bestemmelser fastlagte regler. 
 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne 
om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal 
denne part straks underrette den anden herom. 
 
Hvis det lånte forårsager miljøforurening, bærer 
Låntager ethvert ansvar for dette, hvis forureningen 
er en følge af Låntagers forhold. Det være sig Lån- 
tagers fejlagtige anvendelse af det lånte eller andre 
forhold, som beror på Låntager.

 
 

 
 
 

4. OPSIGELSE OG TILBAGELEVERING 
Udlånsaftalen kan fra både Låntagers og DCC 
Energis side opsiges med 3 måneders varsel til den 
første i en måned. Ved udlånsaftalens ophør forplig-
ter Låntager sig til at tilbagelevere det lånte materiel 
til DCC Energi i god stand på den af DCC Energi 
angivne adresse. 

 
 

5. MISLIGHOLDELSE 
Hvis Låntager misligholder sine forpligtelser i 
henhold til udlånsaftalen, er DCC Energi berettiget 
til straks at tage det udlånte materiel tilbage. 

 
 

6. TVISTER 
Enhver tvist i forbindelse med udlånsaftalen, 
herunder tvister om Aftalens eksistens eller 
gyldighed, skal indbringes for DCCs værneting. 

 


