
 
 
 

 

Rutine ved utleie av tilhengere 
 
 
Store Brevik Velforening har to tilhengere til utleie for beboere på Store Brevik  
(Felt 1, 2, 3, F og U). Tilhenger 1 (Brenderup AZ 8056) står på felt 2 ved Falkeveien 
parkeringen, og tilhenger 2 (Tysse BY 4931) står på felt 3 ved Løvsangerveien parkeringen.  
 
Begge skal være merket med STORE BREVIK VELFORENING. 
 

            
 
Tilhenger reg.nr: AZ 8056                              Tilhenger reg.nr: BY 4931 
Tilhenger type: Brenderup                            Tilhenger type: Tysse 1140 m tipp + nettgrind 
Størrelse: 203 x 116                Størrelse: 250 x 132 
 

Rutine ved utleie: 

• Kontakt Velforeningen ved utleiekontakt (se hjemmesiden for navn/tlf på utleier p.t) 
Kontaktes minst en dag før du trenger tilhenger 

• Når tid er avtalt utleveres nøkkel, kobling til lys og vognkort til tilhenger på avtalt 
leveringssted 

• Utleiekontrakt må signeres av leietaker (2 eks). Utleier har kontrakt klar innen avhenting av 
utstyr 

• Ett eksemplar av utleiekontrakt arkiveres i egen ringperm 
• Tilhengeren skal leveres tilbake i samme stand som den var i da du lånte den. Rengjør hvis 

nødvendig 
• Nøkler, strømadapter til lys og vognkort leveres tilbake til utleiekontakt  



 
 

• Utleier skal alltid sjekke tilhengerens tilstand etter tilbakelevering, og ta opp eventuell 
mangelfull tilstand med siste leietaker 

 

Vilkår for utlån av tilhenger: 

• Tilbudet gjelder kun for Store Brevik velforenings medlemmer 
• Det koster NOK 150,- pr. døgn å leie tilhenger. Dette er i hovedsak for å dekke 

forsikring, drifts- og vedlikeholdsutgifter. Betaling for utleie av tilhenger, kr. 100, kan enkelt 
gjøres via VIPPS ved å søke opp Store Brevik velforening eller nr. #518295 i appen. Kr. 50,- 
skal betales utleiekontakt for utleiehåndtering, enten pr. vipps eller kontant 

• Utleieperioden er i utgangspunktet 1 døgn, og maksimalt 2 døgn om gangen, dersom ingen 
andre har tinget den 

• Fremleie av tilhenger er ikke tillatt 
• Når du leier tilhenger er du selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå, og er 

pliktig til å melde dette til Velforeningen 
• Hvis leietaker har skadet evt. tapt tilhenger forplikter han/hun seg til å erstatte tilhenger til 

verdipris uansett hendelsesforløp 
• Ved eventuell skade på tilhenger blir leietaker erstatningspliktig 
• Du er selv pliktig til å sjekke om din bil er godkjent for å trekke denne typen henger. Du kan 

selv sjekke dette på Statens Vegvesen sine 
websider: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator eller 
laste ned egen app på din telefon som heter BIL OG HENGER (kan lastes ned både på IOS og 
Android) 

• Ved eventuelle mislighold av avtalen forbeholder styret seg retten til å nekte fremtidig bruk 
av tilhenger 

Bruk av VIPPS betalingstjeneste: 

• VIPPS kan lastes ned på smart telefoner på Apple App Store, Android Google 
Play og Windows Phone store 

• Søk opp Store Brevik velforening eller nr. #518295 i appen 

 
Vh, 
Store Brevik Velforening 

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator
https://itunes.apple.com/us/app/vipps-by-dnb/id984380185?l=nb&ls=1&mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=no.dnb.vipps
http://play.google.com/store/apps/details?id=no.dnb.vipps
http://www.windowsphone.com/s?appid=5d49f19b-5144-41b0-93bf-1af1ddccc630
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