ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KANOTER
Kristdala Kanot, som drivs av Bardic
Design och Niinas hälsa och
affärsutveckling, tillämpar villkor för
uthyrning av kanot baserat på Svenska
Kanotförbundets förhandlingar med
Konsumentverket. Nedanstående villkor
signeras av Kristdala Kanot och
Hyresman före utlämning av kanot och
utrustning.
1. OM UTHYRNING
Hyra av kanot av Kristdala Kanot* har åldersgräns på 18 år och god simkunnighet är ett
krav. Personer under 18 år skall alltid ha vuxen
med sig. Giltig legitimation skall uppvisas 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 priset ingår flytväst,
paddlar, inplastad karta, mobilficka, första
hjälpen-kit, tunna och torksvamp. 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
erlägger vid avtalets ingående hela beloppet.
Dagsutflykter kan avbokas upp till 48 timmar
före bokad tid med full återbetalning.
Avbokning inom 48 timmar före bokad tid gäller
endast ombokning. För event gäller 7 dagar
före bokat datum och för är det företagsgrupper 14 dagar. Bokningsavgift betalas
alltid tillbaka om hyresman uppvisar intyg från
läkare, myndighet eller försäkrings-bolag.
Kristdala Kanot behåller 100 kr per kanot i
expeditionsavgift för administrativt arbete även
vid uppvisande av intyg.
3. TIDER OCH BETALNING
Kanoter lämnas ut 10.00 och lämnas tillbaka
senast 16:00 det dygn hyran avslutas så vida
inte Kristdala Kanot och hyresman kommer
överens om annat. Hyra av kanot skall vara
betald i förväg. Kan hyresmannen 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 som finns angiven på kartan
och förutom 250 kr per påbörjad timma
tillkommer en transport-kostnad 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 & UTRUSTNING
Det åligger Kristdala Kanot att vid hyrestidens
början avlämna kanot och utrustning i sjövärdigt
och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd
med erforderlig säkerhetsutrustning. Det är
hyrestagarens ansvar att återlämna i samma
skick.
5. BESIKTNING KANOT & 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
Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust
som uppstått under nyttjandet. Hyresmannen är
skyldig att ersätta förlust, onödigt slitage eller
skada på kanot eller utrustning till
fullkostnadspris, såväl som hemtagnings-avgift
och reparationskostnad. Hyresmannen är dock
inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit
genom yttre olyckshändelse utanför hans
kontroll, inte heller för Kristdala Kanots
kostnader i anledning av sådan olyckshändelse.
Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör,
liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, 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. Förlorad flytväst
450 kr. Förlorad paddel 750 kr,
Förlorad/Skadad packpåse 200 kr. Skada på
kanot bedöms utefter skada och hyresman blir
därefter ersättningsskyldig. Vårdnadshavaren
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
utrustning såsom värdesaker, sovsäckar och
dylikt från vatten. En vattentät påse till telefonen
och en tunna ingår i uthyrningen.
8. FÖRBUD
Alkohol, rökning, snusning eller dylikt är
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 vi att
personer som vistas i naturen som röker, snusar
eller dylikt tar med sig lämplig förvaring av
fimpar, snusrester och dylikt. Vi vill inte se sådant
liggandes i naturen eller i sjön.

9. SEN/UTEBLIVEN ANKOMST
Om hyresmannen efter erhållen bokningsbekräftelse ej dyker upp vid överenskommen
bestämd tid, äger Kristdala Kanot rätt att
tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden och
ha rätten att hyra ut till annan hyrestagare.
Kristdala Kanot skall dock avvakta en halvtimme
efter överenskommen tid. Har hyresmannen i
kontakt med Kristdala Kanot gett skäliga skäl till
försening åligger det Kristdala Kanot att hålla
bokade kanoter till hyresmannen anländer.
10. NÖDSITUATION
Vid akut nödsituation ska hyresmannen ringa
SOS 112. Vid nödsituation som inte är akut 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 början
har hyresmannen alltid rätt att, istället för
avbeställning, överlåta hyreskontraktet 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. FÖRSENING
Tillhandahåller Kristdala Kanot inte kanot i
avtalsenligt skick och med avtalad utrustning vid
den tidpunkt som överenskommits, är
hyresmannen berättigad till sådan nedsättning
av hyran som svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet.
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 tillämpningen av
dessa villkor skall parterna i första hand försöka
lösa genom överenskommelse. Om parterna ej
enas kan tvisten prövas av Allmänna
reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av
sådan beskaffenhet att det kan behandlas av
nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det
är alltid svensk lag som gäller och regler för
Sverige som används.

