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Lejeaftale
mellem

__________________________________________________(Vedtægtsmæssiges fulde navn)
__________________________________________________(CVR-nr.)
__________________________________________________(Adresse)
__________________________________________________(Postnr./By)
(i det følgende kaldet ’udlejeren’)
og
__________________________________________________(Vedtægtsmæssiges fulde navn)
__________________________________________________(CVR-nr.)
__________________________________________________(Adresse)
__________________________________________________(Postnr./By)
(i det følgende kaldet ’lejeren’)
og
__________________________________________________(Fulde navn)
__________________________________________________(CPR-nr.)
__________________________________________________(Adresse)
__________________________________________________Postnr./By)
(i det følgende kaldet ’spilleren’)

for perioden
____________________________ til ____________________________ (en 30. juni)
(i det følgende kaldet ’lejeperioden’)
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§ 1 Ansættelsesforholdet
1.1 Spilleren opretholder under udlejningen sit ansættelsesforhold hos
udlejeren
i overensstemmelse med den mellem udlejeren og spilleren indgåede, og af
DHF godkendte, spillerkontrakt (i det følgende benævnt ’spillerkontrakten’) med
de midlertidige modifikationer, som følger af denne lejeaftale. Spilleren må
under udlejning ikke stilles ringere, hvad angår rettigheder og pligter i
ansættelsesforholdet, end hvad der følger af spillerens spillerkontrakt.
1.2 Udlejeren er under udlejningen fortsat ansvarlig for betaling af spillerens
løn, bonusoptjening og andet vederlag, herunder eventuelle pensions- og
opsparingsbidrag, og for at yde aftalte personalegoder til spilleren, med de
eventuelle ændringer, som følger af denne lejeaftale. Spilleren må ikke
modtage løn, bonus eller andet vederlag eller personalegoder fra lejeren.
1.3 Under udlejningen overtager lejeren udlejerens rettigheder og forpligtelser
efter spillerkontrakten med hensyn til spillerens deltagelse i og frihed fra
træning, træningslejre, kampe og sponsorarrangementer.
Ligeledes overtager lejeren under udlejningen udlejerens rettigheder og
forpligtelser efter spillerkontrakten med hensyn til reklame- og sponsorkontrakter m.m., jf. spillerkontraktens afsnit 4.
Endelig præciseres det, at bestemmelserne om loyalitet m.v. efter spillerkontraktens afsnit 4, under udlejningen tillige gælder mellem lejeren og
spilleren, idet parterne noterer, at følgende forening er den lejende forenings
moderforening __________________________
1.4 Under udlejningen overtager lejeren udlejerens rettigheder og forpligtelser
efter spillerkontrakten med hensyn til udlevering og brug af beklædning og
udstyr, jf. spillerkontraktens afsnit 5, medmindre parterne aftaler andet.
I sidstnævnte tilfælde indføjes denne særaftale her:

[Indsæt særaftale eller henvis til bilag]
1.5 Der påhviler under udlejningen ikke spilleren nogen arbejdsmæssige
forpligtelser over for udlejeren, medmindre parterne aftaler andet. I sidstnævnte
tilfælde indføjes denne særaftale her:

[Indsæt særaftale eller henvis til bilag]
§ 2 Andre personlige vilkår
Parterne har for lejeperioden aftalt følgende midlertidige ændringer af
spillerens øvrige personlige vilkår efter spillerkontrakten, herunder med hensyn
til spillerens transport- og/eller boligmæssige forhold i forbindelse med
udlejningen:
§ 3 Ferie
Om ferieafholdelse er aftalt følgende:
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§ 4 Skadesbehandling
Om skadesbehandling er aftalt følgende:
□ Udlejeren har under udlejningen ret og pligt til at yde skadesbehandling til spilleren i overensstemmelse med spillerkontrakten.
□ Lejeren overtager under udlejningen udlejerens ret og pligt til at yde
skadesbehandling til spilleren i overensstemmelse med spillerkontrakten.
□ Særlige aftaler om skadesbehandling:
§ 5 Forsikring
5.1 Spillerens forsikringsmæssige forhold forbliver under udlejningen som aftalt
mellem spilleren og udlejer i spillerkontrakten, dog påhviler det lejeren i
samarbejde med udlejeren at anmelde eventuelle forsikringsbegivenheder (fx
ulykker eller skader) til de berørte forsikringsselskaber, hvis forsikringsbegivenhederne er indtruffet i lejeperioden. Det påhviler udlejer og lejer at
påse, at spilleren er dækket i samme omfang hos lejer som hos udlejer, af en
arbejdsskadeforsikring i lejeperioden.
5.2 Eventuelle forsikringssummer eller andre dækninger, som kommer til
udbetaling i anledning af forsikringsbegivenheder indtruffet i lejeperioden,
oppebæres af spilleren, når der er tale om forsikringer tegnet til gunst for
spilleren, og ellers af udlejeren. Ønsker lejeren en egen dækning i anledning af
forsikringsbegivenheder indtruffet i lejeperioden, må lejeren selv sørge for den
fornødne forsikring.
5.3 Udlejeren skal på lejerens anfordring udlevere en kopi af de for spilleren
gældende forsikringspolicer til lejeren.
§ 6 Lejevederlag og øvrige vilkår
Lejerens vederlag til udlejeren for leje af spilleren skal reguleres i en særskilt
aftale og skal betales direkte af lejeren til udlejeren og er spilleren
uvedkommende. Det samme gælder øvrige vilkår, som måtte være aftalt
mellem lejeren og udlejeren i forbindelse med udlejningen og som ikke
vedrører spillerens personlige vilkår.
§ 7 Tvister
Bestemmelserne i standardspillerkontraktens afsnit 12, samt DHF’s regler om
tvistløsning gælder tilsvarende.
§ 8 Godkendelse af lejeaftalen
Lejeaftalens gyldighed og ikrafttræden er betinget af DHF’s godkendelse.
Bestemmelserne i spillerkontrakten, Reglement for kontraktforeninger og
spillerkontrakter, og Ligareglementet eller Reglement for øvrige rækker om
spilleberettigelse, gælder tilsvarende. Det bemærkes, at udløbsdatoen for
lejeaftalen skal være en 30. juni.
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§ 9 Underskrifter
-------------------------Dato

--------------------------------- ----------------------------------Dato
Dato

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------Udlejeren
Lejeren
Spilleren
_______________________________
Forældremyndighedens indehaver
(Hvis spilleren er under 18 år)

Godkendelsespåtegning
Godkendt af DHF
__________________________________
DHF
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