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Lejekontrakt 
Mellem Udlejer: 

Rødding Friskole, Tingvej 8, 6630 Rødding, CVR nr. 67063910 

og  

Lejer: 

Forældre til:     

Elevens navn:      Klasse:    

Adresse:        

Mors navn:         

Fars navn:        

Indgås pr.     en lejeaftale, hvorefter Lejer af Udlejer lejer en Chrome 
computer, som ovennævnte elev må disponere over under sin skolegang på Rødding Friskole. 
Skolen navn og elevens navn vil blive påført computeren.  

Lejen udgør kr. 100,00 pr. måned, så længe eleven går på Rødding Friskole. Lejen opkræves 
månedsvis sammen med skolepengene første gang     .  

Lejekontrakten udløber automatisk, når eleven stopper på Rødding Friskole. Ved udløb skal 
computeren afleveres og intet af den betalte leje refunderes.  

Lejer har dog mulighed for at købe computeren, når eleven stopper på skolen. Købsprisen er kr. 
3.500,00 og indbetalt leje fratrækkes i købsprisen. Dvs. har eleven gået på skolen i hele 7., 8. og 9. 
klasse udgør den indbetalte leje det samme som købsprisen og der skal ikke betales yderligere for 
computeren. Har eleven f.eks. alene gået på skolen i 8. og 9. klasse udgør den indbetalte leje kr. 
2.300,00 og differencen til købsprisen udgør i så tilfælde kr. 1.200,00, som skal betales hvis lejer 
køber computeren.  
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Eleven har ansvaret for at passe på computeren og behandle den forsvarligt. Computeren må ikke 
efterlades på skolen i fritiden og i ferier. Computeren skal medbringes på alle skoledage.  

Hvis computeren går i stykker sørger Udlejer for reparation og eventuelt udskiftning af 
computeren. Reparation og eventuel udskiftning af computeren vil blive dækket af den IT 
Forsikring, som alle elever på skolen betaler til. Præmien til IT forsikringen udgør kr. 150,00 pr. 
skoleår. Der er en selvrisiko på kr. 500,00. Hvis en reparation af computeren koster under kr. 
500,00 nedsættes selvrisikoen som til 25% af reparationsudgiften.  

Lejer kan til enhver tid opsige lejeaftalen. Lejers opsigelsesvarsel er til udgangen af én måned + 1 
måned. Hvis Lejer opsiger lejeaftalen, gælder de samme muligheder for køb som anført ovenfor. 
Dvs. købsprisen er kr. 3.500,00 og indbetalt leje fratrækkes i købsprisen.  

Udlejer kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis eleven ikke behandler computeren forsvarligt.  

 

Dato: 

Som udlejer: 

 

    

Jens Christiansen, skoleleder 

 

Dato:  

Som lejer: 

 

        

Mors underskrift   Fars underskrift 


