Lejekontrakt – Cykelparkeringsboks v. Universitetsboulevarden

Mellem
UDLEJER:
Aalborg Kommune
Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

LEJER:
Navn / Firmanavn:
CPR-nummer / CVR-nummer:
Adresse:
Postnummer:
By:
E-mail:
Telefon:
Beskrivelse

Denne lejekontrakt beskriver betingelserne for leje af cykelboks beliggende ved samkørselspladsen ved Universitetsboulevarden i Aalborg.
Lejeperiode

Cykelboksen lejes for en periode svarende til det resterende kalenderår og kan fornyes efter behov. Denne lejeaftale
omfatter leje af cykelboksen for perioden fra kontraktens indgåelse frem til 31/12 i indeværende kalenderår.
Lejepris og betaling

Cykelboksen koster 400 kr. inkl. moms i leje for et kalenderår. Ved leje efter 1. juli er lejen for det resterende kalenderår 200 kr. inkl. moms. Der skal indbetales et depositum på 1.000 kr. inkl. moms, som returneres ved efterfølgende aflevering af nøgle til cykelboksen.

Udlejning sker ved fremsendelse af udfyldt lejekontrakt til Trafik & Veje med post til adressen Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller ved at vælge skriv sikkert til Trafik & Veje på http://www.aalborg.dk/trafikogveje. Når lejekontrakten er
modtaget i Trafik & Veje, og ansøgning er godkendt, fremsendes faktura til ansøger. Faktura fremsendes så vidt muligt elektronisk til lejers e-boks. Lejekontrakten findes på http://www.aalborgcykelby.dk/service-for-cyklister/lej-en-cykelboks. Lejekontrakten underskrives af lejer og udlejer ved udleveringen af nøgle.

VIGTIGT: Det er IKKE muligt at tage imod kontantbetaling.

Afhentning af nøgle

Nøgle til cykelboksen kan afhentes hos Trafik & Veje på adressen Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby på hverdage
i tidsrummet 09.00-15.00 (fredag til kl. 14.00).
Nøglen udleveres kun ved dokumentation for betalt faktura.
Ved udleveringen af nøgle underskrives lejeaftalen.
Cykelboksen

Cykelboksen kan rumme en almindelig cykel, der maksimalt er 110 cm i højden. Der er ikke plads til cykelanhængere
og andet pladskrævende specialudstyr i boksen. Boksen er forsynet med 2 kroge til ophængning af tøj og cykelhjelm.
Ansvar ved tyveri og hærværk

Aalborg Kommune yder IKKE erstatning ved eventuelt tyveri og hærværk af lejers cykel. Aalborg Kommune dækker
kun omkostninger ved eventuelt hærværk af selve cykelboksen. Lejer hæfter således ikke for hærværk på boksen.
Aflevering af nøgle ved endt lejeperiode

Nøgle til cykelboksen skal senest afleveres til Trafik & Veje på adressen Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby den
31/12 i indeværende kalenderår. Ved for sen aflevering af nøgle bortfalder depositum, og låsen på boksen udskiftes.
Fornyelse af eksisterende lejekontrakt

Ønskes lejekontrakten fornyet, kan Trafik & Veje kontaktes ved at vælge skriv sikkert til Trafik & Veje på
http://www.aalborg.dk/trafikogveje. Ved eventuel fornyelse fremsendes ny regning til betaling på i alt 400 kr. inkl.
moms. Ved for sen betaling af fornyet lejeaftale bortfalder depositum, og låsen på boksen udskiftes.
Kvittering for nøgle

Lejer og udlejer bekræfter med underskrift, at der er udleveret en nøgle til cykelboks som angivet i tabel nederst.
Dato:

Dato:

_______________________

_______________________

Underskrift lejer

Underskrift udlejer

Udfyldes af Aalborg Kommune
Lejekontrakt vedr. boks nr.:

Lejekontrakt er 1/1 årlig (DKK 400,-)

Lejeperiode starter:

Lejekontrakt er 1/2 årlig (DKK 200,-)

Lejeperiode slutter:

31/12 - 20

2/3

Opsigelse

Opsigelse af lejeaftalen før lejeperiodens udløb kan ske ved henvendelse til Trafik & Veje via sikker post på www.aalborg.dk. Ved opsigelse af lejeaftalen før lejeperiodens udløb, tilbagebetales der ikke leje for den resterende del af
lejeperioden. Depositum udbetales ved aflevering af nøgle som beskrevet oven for. Lejer er ikke berettiget til at
overdrage retten til det lejede til andre.

Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen registrerer oplysninger om dig i forbindelse med udlejning af cykelbokse, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra b. Kommunen videregiver ikke oplysningerne. Oplysningerne slettes, når vi
ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om
dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via. kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.
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