ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV FRITIDSBÅTAR
antagna av Svenska Båtuthyrningsföreningen.
1. BESTÄLLNING OCH BETALNING
a) Beställningen är bindande för parterna först då hyresmannen
erhållit bekräftelse och erlagt den angivna förskottsbetalningen. I
och med förskottsbetalningens erläggande godtar hyresmannen
samtliga de bestämmelser som gäller för hyresavtalet
b) Den återstående betalningen skall erläggas senast 30 dagar föra
avtalad tillträdesdag.
2. DEPOSITION
Hyresmannen erlägger en deposition som säkerhet för den
ersättningsskyldighet, som hyresmannen kan komma att ådraga
sig enligt detta avtal.
3. BÅTUTHYRARENS ÅTAGANDE
a) Leveranstid
Båten skall levereras vid avtalad tidpunkt
Om uthyraren, p.g.a. omständigheter utanför hans kontroll lax.
haveri eller försenad ankomst av tidigare hyresman, el kan
leverera båten i rätt tid, skall uthyraren:
- om möjligt ställa likvärdig båt till hyresmannens förfogande
- eller till hyresmannen återbetala så stor del av erlagd hyra, som
motsvarar förseningen.
b) Utrustning
Uthyraren förbinder sig att till hyresmannen överlämna båten och
dess
fullständiga
utrustning
enligt
inventarieförteckning
funktionsdugligt och städat skick, så snart hyresmannen genom
sin under- skrift erkänt riktigheten av inventarieförteckningen.
c) Försäkring
Båten är skyddad genom såväl kaskoförsäkring som försäkring
mot tredje man (=charterhelförsäkring). Försäkringens omfattning,
ansvarsbelopp och självrisk bestäms av de villkor, som fastställs
av uthyrarens försäkringsbolag.
Försäkringen gäller i insjöar, kanaler och vattendrag i Sverige,
Norge, Danmark och Finland, i Östersjön med därtill gränsande
vatten, samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen
HastholmLindesnes.
4. HYRESMANNENS FÖRPLIKTELSER
a) Båtförarens kompetens och erfarenhet
Hyresmannen skall äga tillräcklig kunskap för att kunna framföra
den förhyrda båten på ett betryggande sätt. Skulle det under
uthyrningsperioden visa sig, att hyresmannen ej är kapabel att
handhava båten på ett tillfredsställande sätt, äger uthyraren rätt
att avbryta uthyrningen. Resterande hyressumma är därvid
förverkad.
b) Båtens användning
Hyresmannen förbinder sig, att väl vårda båten och tillhörande
utrustning samt följa meddelade instruktioner och anvisningar.
Hyresmannen bär ansvaret för båten under hela hyresperioden.
Han förbinder sig vidare att endast använda båten till
nöjessegling. Båten för ej användas för tävling, bogsering,
transport av gods eller transport av passagerare mot betalning.
(Förbudet mot bogsering gäller ej jolle eller i nödsituationer). l—
hyresmannen ansvarar för att han följer gällande lagar och
förordningar. Båten får endast framföras inom det område som
begränsas av försäkringsvillkoren jämför punkt 3c. Hyresmannen
förbinder sig, att varken återuthyra båten eller överlåta denna på
tredje man.
c) Återlämning av båten.
Återlämning skall ske den i avtalet angivna hamnen och vid
angiven tidpunkt. Båten skall därvid vara utrymd på besättning
och allt personligt bagage, samt vara väl städad och i samma
skick som den mottagits. Om hyresmannen skulle vara förhindrad
att återlämna båten vid kontrakterad tidpunkt, måste han
underrätta uthyraren eller sjöräddningen om förseningen utan
dröjsmål.
Vid försenad ankomst debiteras hyresmannen ett skadestånd
motsvarande den dubbla kontrakterade dygnshyran plus varje
förlust som tillfogats uthyraren genom att båten ej kunnat ställas
till näste hyresmans förfogande. Väderförhållanden kan därvid ej
åberopas som giltigt förfall. Om hyresmannen ej återlämnar båten
1 kontrakterad hamn, är han ansvarig för samtliga kostnader och
risker för åter- transporten. Dessförinnan måste han under alla
omständigheter underrätta uthyraren och i förekommande fall
betala ovannämnda skadestånd för förseningen

d) Åtgärder vid fel, haveri, brand eller stöld.
Uppstår under hyresperioden haveri eller förkommer lös
utrustning skall uthyraren omedelbart underrättas och denne skall
därvid lämna anvisningar om åtgärd. Det åligger hyresmannen att
upprätta en skadeanmälan till försäkringsbolaget samt i händelse
av brand ombord eller stöld av båten eller dess utrustning,
omedelbart anmäla till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra
förpliktelser enligt ovan, svarar hyresmannen gentemot uthyraren
för därigenom uppkom men skada. Hyresmannen är skyldig att
ersätta varje förlust av utrustningsdetaljer eller skador på båten,
försåvitt dessa ej ersättes av försäkringen med avdrag för
självrisk.
e) Avbrott
I händelse av tidsförlust orsakad av skada på båten, eller av
reparationer eller utbyte för vilka uthyraren är ansvarig och som
förorsakat allvarligt hinder för båtens användning mer än 24
timmar efter anmälan, skall hyresmannen gottgöras pro data för
därefter förlorad tid.
f) Kvarstad, utmätning
Hyresmannen äger ej någon som helst rätt eller fullmakt att
föranstalta, tillåta eller bevilja att båten blir belagd med kvarstad
resp. tages i mät av någon som helst anledning. Hyresmannen
förbinder sig, att under färd medföra en undertecknad kopia av
hyreshandlingen och att uppvisa dessa för den (de) person (er)
som eventuellt kan komma att begära kvarstad resp. utmätning.
5. AVBESTÄLLNING
a) Avbeställer hyresmannen båten tidigare än 60 dagar före
tillträdesdagen, återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för
en expeditionsavgift om SEK 500:-)bokad vecka.
b) Avbeställer hyresmannen båten senare än 60 dagar, men tidigare
än 30 dagar före tillträdesdagen är förskottsbetalningen förverkad.
c) Avbeställer hyresmannen båten senare än 30 dagar före
tillträdesdagen är hela hyran förverkad.
d) Hyresmannen äger dock rätt att, istället för avbeställning, överlåta
hyresavtalet till annan person, som godtagits av uthyraren.
e) Man kan skydda sig mot avbeställningskostnaden genom att köpa
ett avbeställningsskydd. Det kostar 5 % av total hyran/båt och
innebär att man i vissa fall kan avboka fram 1 o m dagen före
avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift på SEK 500 )
Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället tillsammans
med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning.
f) f) Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit
kända när bokningen gjordes:
dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar
dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar,
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll,
som inte gick att förutse när bokningen gjordes och som medför
att det inte är rimligt att begära att bokningen skall stå fast, t.ex.
omfattande eldsvåda eller översvämning i bostad.
g) Man måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare,
myndighet eller försäkringsbolag intyget bör sändas till oss så
snart som möjligt, senast en vecka efter avbokningsdagen. Vid
avbokning återbetalas inte avgiften för avbeställningsskyddet.
6.TVIST
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen
skall parterna lösa genom överenskommelse.
enas skall tvisten avgöras av skiljemän enligt
tvistar i anledning av detta kontrakt företräds
Dalslands Kanal AB.
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