
Kristdala Kanot tillämpar villkor för uthyrning 
av kanot baserat på Svenska Kanot förbundets 
förhandlingar med Konsumentverket. Nedan-
stående villkor skrivs under av såväl Kristdala 
Kanot och Hyresman innan kanot och övrig 
utrustning utlämnas.

1. OM UTHYRNING
Hyra av kanot av Kristdala Kanot* har ål-
dersgräns på 18 år och god simkunnighet är 
ett krav. Personer under 18 år skall alltid ha 
vuxen med sig. Giltig legitimation skall uppvi-
sas vid uthyrning. Villkoren avser yrkesmässig 
uthyrning till konsument och gäller för kanoter 
som uthyres för enskilt bruk. Hyresmannen 
får inte hyra ut kanoten till annan part. I 
uthyrningsprisernaingårflytväst,paddlar,
inplastadkarta,endry-bagförtelefon,första
hjälpen-kit,tunnasamttorksvampochvatten-
dunk. Paddling sker på egen risk.

2. BINDANDE BOKNING 
Om kanoter förbokas är bokningen bindande 
för båda parter när avtal är undertecknat 
eller Kristdala Kanot skriftligen bekräftat 
hyresmannens beställning. Hyresmannen er-
lägger vid avtalets ingående hela beloppet. 
Om kanoten avbokas senare än 7 dagar före 
hyrestiden betalas bokningsavgift tillbaka 
förutom en expeditionsavgift på 100 kr per 
kanot. Vid avbokningar mindre än 7 dagar 
före hyrestiden betalas bokningsavgiften ej 
tillbaka. Bokingsavgift betalas alltid tillbaka 
omhyresmanuppvisarintygfrånläkare,myn-
dighet eller försäkringsbolag. Kristdala Kanot 
behåller dock 100 kr per kanot i expedi-
tionsavgift för administrativt arbete även vid 
uppvisande av intyg.

3. TIDER OCH BETALNING 
Kanoter lämnas ut 08.00 och lämnas tillbaka 
senast 18:00 det dygn hyran avslutas så vida 
inte Kristdala Kanot och hyresman kommer 
överens om annat. Hyra av kanot skall vara 
betald innan utlämnande av kanot. Kan hy-
resmannen inte återlämna kanoten i avtalad 
tid skall han omedelbart underrätta Kristdala 
Kanot. Medger Kristdala Kanot förlängning 
av hyra debiteras 250 kr per påbörjad 
timma och kanot. Medger inte Kristdala Kanot 
att hyrestiden förlängs återlämnas kanoten 
omedelbart på närmsta möjliga nödplats 
somfinnsangivenpåkartanochförutom
250 kr per påbörjad timma tillkommer en 
transportkostnad på 500 kr. Om hyresmannen 
har övergett kanoten är Kristdala Kanot för 
att minska skadan skyldig att snarast möjligt 
låta omhänderta kanoten. Hyresmannen är i 
sådant fall skyldig att ersätta Kristdala Kanot 
de personal- och transportkostnader som 
varit nödvändiga för att återställa kanoten till 
sådan plats där den åter kan tagas i bruk av 
Kristdala Kanot. Detta utgår på en timkostnad 
på 200 kr per timma plus transportkostnader.

4. SKICK PÅ KANOT OCH UTRUSTNING 
Det åligger Kristdala Kanot att vid hyrestidens 
början avlämna den avtalade kanoten och 
tillhörande utrustning i sjövärdigt och i övrigt 
funktionsdugligt skick samt försedd med erfor-
derlig säkerhetsutrustning. Det är hyrestaga-
rens ansvar att den återges i samma skick.

5. BESIKTNING AV KANOT OCH UTRUSTNING 
Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång 
återlämna kanoten på avtalad plats. Kanoten 
skall lämnas väl städad ut- och invändigt 
och i samma skick som vid avhämtandet. 
Kristdala Kanot och hyresmannen skall om 
möjligt gemensamt besiktiga kanoten och hyrd 
utrustning.

6. FÖRLUST ELLER SKADA PÅ KANOT/UTRUSTNING 
Hyresmannensansvarvidfel,skadaoch
förlust som uppstått under nyttjandet. Hyres-
mannenärskyldigattersättaförlust,onödigt
slitage eller skada på kanot eller utrustning till 
fullkostnadspris,såvälsomhemtagningsavgift
och reparationskostnad. Hyresmannen är dock 
inte ersättningsskyldig för skada som upp-
kommit genom yttre olyckshändelse utanför 
hanskontroll,intehellerförKristdalaKanots
kostnader i anledning av sådan olyckshändel-
se.Vidfelellerskadapåkanotellertillbehör,
liksomvidförlustavkanotellertillbehör,
åligger det hyresmannen att snarast möjligt 
underrätta Kristdala Kanot. Kristdala Kanot 
skall efter sådan underrättelse ofördröjligen 
meddela hyresmannen vilka åtgärder han 
skall vidtaga. Förluster debiteras hyresmannen 
enligt följande. Trasig/förlorad karta 150 kr. 
Förloradflytväst450kr.Förloradpaddel750
kr,Förlorad/Skadadpackpåse200kr.Skada
på kanot bedöms utefter skada och hyresman 
blir därefter ersättningsskyldig.  Vårdnads-
havaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn 
och dess utrustning om den inte återlämnas i 
fullgott skick.

7. PACKUTRYMMEN. 
Kristdala Kanot kan ej garantera att kanotens 
packutrymmen är helt vattentäta. Det är upp 
till hyrestagarens eget ansvar att skydda sin 
utrustningsåsomvärdesaker,sovsäckaroch
dylikt från vatten. En vattentät påse till telefo-
nen och en tunna ingår i uthyrningen.

8. FÖRBUD 
Alkohol,rökning,snusningellerdyliktär
förbjudet i våra kanoter. Kristdala Kanot har 
rätt att omedelbart upphäva hyreskontraktet 
om dessa villkor inte efterföljs. Med hänsyn 
till miljö och andra människors närhet kräver 
viattpersonersomvistasinaturensomröker,
snusar eller dylikt tar med sig lämplig förva-
ringavfimpar,snusresterochdylikt.Vivillinte
se sådant liggandes i naturen eller i sjön.

9. SEN/UTEBLIVEN ANKOMST
Om hyresmannen efter erhållen bokningsbe-
kräftelse ej dyker upp vid överenskommen 
bestämdtid,ägerKristdalaKanoträttatt
tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden 
och ha rätten att hyra ut till annan hyresta-
gare. Kristdala Kanot skall dock avvakta en 
halvtimme efter överenskommen tid. Har hy-
resmannen i kontakt med Kristdala Kanot gett 
skäliga skäl till försening åligger det Kristdala 
Kanot att hålla bokade kanoter till hyresman-
nen anländer.

10. NÖDSITUATION
Vid akut nödsituation ska hyresmannen ringa 
SOS112.Vidnödsituationsominteärakut
t.ex. väderförändringar såsom kraftig blåst 
ska hyresmannen ta sig till närmaste nödplats 
och kontakta Kristdala kanot. Vid åskväder 
ska hyresmannen omedelbart ta sig i land.Om 
vi bedömer att det inte är en nödsituation så 
är priset för hämtning samma som om de inte 
kan lämna tillbaka kanoten i tid dvs. 500 kr 
för transportkostnad.

11. ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens 
börjanharhyresmannenalltidrättatt,istället
föravbeställning,överlåtahyreskontraktet
till annan person om inte Kristdala Kanot har 
grundad anledning att vägra godta denne 
som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen 
blir därmed fri från alla åtaganden gentemot 
Kristdala Kanot.

12. FÖRSENAD ELLER FELAKTIG LEVERANS 
Tillhandahåller Kristdala Kanot inte kanot i 
avtalsenligt skick och med avtalad utrustning 
viddentidpunktsomöverenskommits,är
hyresmannen berättigad till sådan nedsättning 
av hyran som svarar mot förseningen. Om rät-
telse inte sker inom 3 timmar från avtalad tid-
punkt,harhyresmannenrättatthävaavtalet.
Hävning får dock inte ske om felet endast är 
av ringa betydelse för hyresmannen eller om 
Kristdala Kanot inom 2 timmar från avtalad 
tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kanot 
eller utrustning.

13. PADDLING SKER PÅ EGEN RISK 
Paddling sker på egen risk. Kontrollera med 
ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring/
allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid 
hyra av kanot.

14. TVIST
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpning-
en av dessa villkor skall parterna i första 
hand försöka lösa genom överenskommelse. 
Om parterna ej enas kan tvisten prövas av 
Allmännareklamationsnämnden,idenmån
ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan 
behandlasavnämnden,elleravallmändom-
stol(tingsrätt).DetäralltidSvensklagsom
gällerochreglerförSverigesomanvänds.

 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KANOTER
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Avtal för uthyrning av kanot

Datum

Detta avtal har upprättats mellan två parter. Den som hyr ut (uthyraren) och den som hyr (hyresmannen). 
Avtalet har upprättats i två likadana exemplar där vardera part tagit varsitt.

Information om Hyresmannen

Namn

Information om Uthyraren

Jag har läst igenom och godkänner Allmänna villkor för uthyrning av kanoter. 
Jag har även tagit del av säkerhetsinformation.

Datum och underskrift Hyresmannen Datum och underskrift Uthyraren

Kontraktsnummer

TelefonnummerNamn

Adress

Postadress

Telefonnummer 1 Telefonnummer 2

Kristdala Kanot

kanoter torksvampar

paddlar vattentät påse till mobil

Utlämnat antal

Vi samlar in telefonnummer för att kunna nå er under paddlingsturen i händelse av till exempel 
försämratväder,förseningetc.Visamlarinpersonuppgifterihändelseavskadapåellerförlustavkanot
ellerutrustning.Uppgifternadelasintevidaretilltredjepart,lagrasintedigitaltochtasbortinomettår
efter uthyrningstillfället.

Uthyrningsperiod

8.00 - 18.00 (standard)

                    (annan överenskommen tid)

ÖVRIG INFORMATION (fylls i av Kristdala Kanot)

flytvästar tunnor

första hjälpen-kit vattendunkar

Personnummer


