
Handy-Udlejning 

Udstyrs Kategorier for porcelæn/glas 
De kan vælge imellem 2 leje kategorier. 

Fra Lejer til Lejer (L-L) går fra kunde til kunde. 
Denne kategori skal De vælge hvis De selv ønsker at klare opvasken. 
De lejer billigt, fordi De selv lægger arbejdskraften til efter festen, og evt. før festen. 
Udstyret kommer direkte fra anden lejer til Dem. Tidligere lejer sætter kvaliteten for renheden der 
leveres videre til næste lejer. 
Kvalitets garanti for renhed kan ikke gives ved denne kategori. Det er op til den enkelte lejer. 
Udstyret optælles af udlejer, men vaskes ikke rutinemæssigt. Tallerkener er pakket i åbne ikke 
støvtætte kasser. Opvask inden borddækningen kan påregnes, alt efter hvilken krav De selv 
sætter til renhed/hygiejnen. 
Ved Selv-Opvask er vores krav til lejer bare at sendingen skal være vasket ren. Da definitionen 
renhed, vurderes meget forskelligt, er det her betegnelsen for: uden synlige visuelle rester af menu 
/ drikkelse. 
Manglende opvask – der registreres, efterfaktureres i hele kasser svarende til en gang ekstra leje 
pr del, dog minimum kr 5,00 pr enhed /stk / del incl moms. 
Til Kategori L-L kan ikke bestilles opvask. 
For at imødekomme tvivlsspørgsmål om retur kvaliteten, tages foto af de kodede retur sendinger, 
der registreres belagt med menu rester. Altså, hvor Selv-Opvask efter brug ikke er sket, i henhold 
til Deres eget valg af leje kategori. 

 

Fra Udlejer til Lejer (U-L). Udstyr vaskes altid af udlejer. 
Kategori (U-L) er når De ønsker udstyr direkte til borddækningen ved leveringen. 
For udstyr i denne kategori er der kvalitets garanti. Udstyret kan forventes at være helt rent og 
blank ved modtagelsen. Udstyret er vasket i maskine inden levering, og vi vasker for Dem efter 
festen mod et mindre tillæg. For glas/porcelæn kr. 1,95 pr enhed/stk./del. 
Når De har anvendt udstyret, sættes det direkte fra bordet og ned i transportkasserne. 
Udstyret leveres i støvtætte poser og/eller lukkede kasser – lige klar til brug. 
Andre fordele for Dem ved at vælge (U-L) kategorien. De kan anvende Deres kostbare 
fritid/arbejdstid på andet end opvask. De sparer på strøm, vand, sæbe og rengøring af lokale. 
Erfaringer har vist at det er sjældent, der er beskadigelser af udstyr i denne kategori. De får hurtigt 
afryddet og et rent rum. 

 

Uanset valg af kategori er følgende altid gældende for alt bestik og udstyr af metal, der 
anvendes til fødevarer. 
Skal ALTID vaskes efter brug - kan ikke tåle at ligge med rester af fødevarer. Ruster. Ved kvantum  
over 70 kuverter kan der bestilles opvask på bestik. Aftales altid kun SKRIFTLIGT. 
Enhver aftale vil altid stå på Deres lejekontrakt, faktura eller på følgeseddelen vedlagt Deres 
leverance. 

 

Normal lejeperiode er uændret, uanset hvilken kategori man ønsker. 
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