BOAT RENTAL IN SWEDEN

Uthyrare

Grundsunds Marina AB

Hyrestagare
Namn …………………………………………………………… Pers nr ………………………………..
Epost ……………………………………………………………. Telefon ……………………………….
Hyresobjekt
Modell

Northman Nexus 870

Nr ………………………………………….

Hyresperiod ……………………………………… - ………………………………......
Hyra

…………………………………… SEK (inkl. handpenning)

Deposition 10 000 SEK

Hyresvillkor
DEPOSITION
Deposition motsvarande självrisk på försäkring reserveras på betalkort alternativt erläggs
kontant vid utlämningstillfället. Reservation alternativt betalning av depositionen
återbetalas i sin helhet när båten återlämnas i oskadat skick. Vid eventuell tveksamhet i
samband med återlämnande hålls depositionen inne för eventuella kostnader av skador,
kvarstående belopp återbetalas inom 14 dagar.
AVBESTÄLLNING
Vid avbeställning debiteras bokningsavgift a 10% på avtalad båthyra.

UTHYRARENS ANSVAR
Leverans
Båten skall levereras vid avtalad tidpunkt. Om uthyraren på grund av omständigheter utanför hans kontroll, till
exempel haveri eller försenad ankomst av tidigare hyresman, ej kan leverera båten i rätt tid skall uthyraren
återbetala så stor del av hyran som motsvarar förseningen. Vid leveransförsening som överstiger 24 timmar har
hyrestagaren rätt att avbryta avtalet och återfå hela hyressumman. Skadeståndskrav kan ej åberopas från
hyrestagaren.

Utrustning
Uthyraren förbinder sig att till hyrestagaren överlämna båten och dess utrustning enligt checklista i
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funktionsdugligt skick. Båten skall överlämnas med full bränsletank.

Försäkring
Uthyraren ansvarar för att båten är försäkrad. Försäkringens omfattning, ansvarsbelopp och självrisk bestäms
av de villkor som fastställts av uthyrarens försäkringsbolag.
Försäkringsvillkoren skall av uthyraren tillställas hyrestagaren på dennes begäran. Vid skada eller förlust
ansvarar hyrestagaren för samtliga kostnader upp till depositionen. I den mån skada eller förlust på båt och
tillbehör inte täcks av försäkringen och förutsatt att båten är försäkrad enligt ovan är hyrestagaren skyldig att
ersätta hela förlusten eller skadan, exempelvis om hyrestagaren ej uppfyllt försäkringsbolagens krav på normal
aktsamhet. Hyrestagaren är ej ersättningsskyldig för skada som kan hänföras till normalt slitage.

Avbrott
I händelse av tidsförlust orsakad av skada på båt och/eller reparationer för vilka uthyraren är ansvarig, och som
förorsakat allvarligt hinder för båtens användning i mer än 24 timmar efter anmälan, skall hyrestagaren
gottgöras proportionellt för därvid förlorad tid. Reparationskostnader som kan komma att åsamkas
hyrestagaren på grund av brister på båt ersätts dessa efter överenskommelse med uthyraren.

HYRESTAGARENS ÅTAGANDEN
Båtförarens kompetens
Hyrestagare skall äga tillräcklig erfarenhet och kompetens för att kunna framföra den hyrda båten på ett
betryggande sätt. Hyrestagaren vidimerar med sin underskrift att han eller ansvarig skeppare äger den
kompetens och erfarenhet som krävs. Skepparen erinras om det ansvar för båt och besättning som åvilar
honom. Skulle det under uthyrningsperioden visa sig att hyrestagaren ej handhar båten på ett
sjömannamässigt sätt, eller att båten hanteras ovarsamt och i övrigt vanvårdas äger uthyraren rätt att avbryta
uthyrningen. Resterande hyressumma är därvid förverkad.

Båtens skötsel och användning
Hyrestagaren förbinder sig att vårda båt med tillhörande utrustning samt följa uthyrarens givna instruktioner
och anvisningar. Hyrestagaren bär ansvaret för båten under hela hyresperioden. Han förbinder sig vidare att
endast använda båten för nöjesbruk. Båten får ej användas i tävling, bogsering, transport av gods eller
transport av passagerare mot betalning. (Förbud mot bogsering gäller ej vid nödsituationer.) Hyrestagaren
ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs under hyresperioden. Hyrestagare förbinder sig att varken
återuthyra eller överlämna båten till annan.

Båtens användning
Båten får endast framföras innanför svensk territorialvattengräns. Skulle hyrestagaren inte respektera
ovanstående begränsningar i nyttjanderätten äger uthyraren rätt att häva hyresavtalet så snart en sådan
situation kommit till kännedom. Resterande hyra samt erlagd disposition är därvid förverkad. Dessutom skall
hyresmannen ersätta båtägaren för samtliga kostnader förknippade med att återföra båten till Dyvik.

Återlämning
Efter hyresperioden lämnas båten på Grundsunds Marina vid överenskommen tid. Om hyrestagaren skulle vara
förhindrad att återlämna båten vid avtalad tidpunkt måste han underrätta uthyraren om förseningen utan
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dröjsmål. Vid försenad återlämning debiteras hyresmannen ett skadestånd motsvarande den dubbla
kontrakterade hyran beräknat proportionerligt varje förlust som tillfogats uthyraren genom att båten ej kunnat
ställas till nästa hyresmans förfogande.
Klockslag för återlämning är 17.00 om hyrestagaren städar båten själv enligt städinstruktioner, alternativt 13.00
om det avtalats på förhand att marinan ska ta hand om städning mot en avgift. Klockslaget för återlämning
anger när båten ska vara utrymd, städad och klar att tas om hand av marinans personal. Vid försening
debiteras en avgift om 750 sek per timme, eftersom personal då måste stanna längre än normal arbetstid.

Åtgärder vid fel, skada eller förlust
Uppstår under hyresperioden något fel på båt eller utrustning, haveri, brand eller stöld av båt eller lös
utrustning skall uthyraren omedelbart underrättas och dennes anvisningar om åtgärd följas. Hyrestagaren har
rätt att från uthyraren återfå de kostnader han haft för reparation av sådana fel och brister som uthyraren är
ansvarig för. Dock måste hyrestagaren först erhålla uthyraren uttryckliga tillstånd att utföra reparationen och
godkännande av kostnadens storlek. Ersättning utges endast mot uppvisat kvitto. l de fall uthyraren eller
dennes representant inte kunnat nås under en period överstigande 24 timmar efter skadans uppkomst och en
reparation som uthyraren är ansvarig för är nödvändig för båtens fortsatta nyttjande är dock hyrestagaren
oförhindrad att på uthyrarens bekostnad låta utföra en sådan reparation.
Förlorad utrustning ersätts och debiteras enligt katalogprislista. Vid återlämning utan påfyllt bränsle tillkommer
250 sek plus den faktiska bränslekostnaden. Vid återlämning med icke tömd septiktank tillkommer 750 sek.

Tvist
Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall i första hand lösas genom frivillig
överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten avgöras i tingsrätt enligt svensk lag.

Genom signatur nedan verifieras att båda parter tagit del av och godtar villkoren ovan.

Datum:

............................................................... | ...............................................................
Uthyrarens signatur
Hyrestagarens signatur
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