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Lån af trailer – GF Slotsdalen 
 
Det er gratis at låne traileren for Slotsdalens beboere. Traileren kan lånes/reserveres ved 
henvendelse til viceværten i åbningstiden. 
 
Trailerstørrelse og -type 
Traileren er en Brenderup trailer (model 3251ST, 10 ” hjul), der har en egenvægt på 225 kg 
og må lastes med max. 525 kg til totalvægt 750 kg. Kassens mål indvendigt er 250 x 142 x 
35 cm, og de ydre mål er 372 x 151 cm.  
 
Forsiking 
Vores trailer er kaskoforsikret for tyveri, hærværk og trafikuheld. Ved skade hæfter du som 
udgangspunkt for selvrisikoen på p.t. 500 kr. Det transporterede gods er ikke dækket, så 
check din egen forsikring. 
 
Selvom traileren er forsikret, har du stadig ansvar for - og skal dække - skader, der er 
opstået ved misligholdelse og uagtsomhed, f.eks. hvis du har glemt at hæve støttehjulet, 
når du kører. Punkterer traileren dækker foreningen udgifterne til lapning/udskiftning af 
dæk, med mindre der er tale om misligholdelse eller uagtsomhed. 
 

Rengøring 

Traileren skal afleveres i samme stand, som da du lånte den. Det vil sige, at du skal selv 
sørge for at gøre traileren ren efter brug. Ellers koster det minimum 500 kr.  
 
Brug 
Traileren passer til alle biler med en godkendt anhængertræk. Selvom traileren ser stor ud, 
er erfaringen, at den nem at køre. Du må køre med alt, hvad der er lovligt, ugiftigt og ikke 
efterlader spor i traileren. Det er strengt forbudt at fragte personer eller levende dyr i 
traileren. Foreningen tager ikke ansvar for din brug af traileren. Sørg for ikke at overlæsse 
den og sørg for markeringer jf. færdselsloven. 
 
Der er særlige regler for kørsel med trailer. Udover særlige hastighedsbegrænsninger er 
der forskellige krav, der afhænger af din bils registreringsattest og datoen for udstedelsen 
af dit kørekort. Du er selv ansvarlig for at orientere dig om og overholde reglerne. Se 
nærmere på www.sikkertrafik.dk 
 
Hvem må bruge traileren? 
Du skal som bruger af traileren have en aftale med foreningen, og du må ikke udlåne 
traileren til andre.  
 
Punktering/skade 
Ved en punktering eller skade af traileren skal du koble den fra bilen og trække den ind til 
siden, så den ikke står i vejen for andre trafikanter. Du skal selv sørge for, traileren bliver 
fragtet tilbage til GF Slotsdalen umiddelbart efter uheldet. 
 
Trailer lånt for perioden  ________________________       (dato)  
 
af 
 
____________________________________________   (husnr. og underskrift) 

Januar 2012 


