HYRESVILKOR
•

Du paddlar alltid på egen risk.

•

För att hyra krävs det att du är 18 år. Ta med din legitimation. Barn under 18 kan endast hyra i
målsmans sällskap.

•

Du är simkunnig.

•

Du använder flytväst.

•

Du ansvarar för hyrd utrustning. Vid skada eller förlust är du betalningsskyldig. Kontrollera
dina försäkringar innan du startar din paddling.

•

Du får inte vidareuthyra eller låna ut hyrda kajaker.

•

Du lämnar en planerad färdväg för din tur till oss innan avfärd och hör av dig till oss om denna
förändras. Du ska också lämna information om din färdväg till dina anhöriga.

•

Du respekterar allemansrätten samt eventuella fågelskyddsområde etc.

•

Är du nybörjare paddlar du nära land och alltid tillsammans med någon annan. Behöver du
instruktioner meddelar du detta vid uthyrningstillfället.

•

Vi förbehåller oss rätten att neka till uthyrning om vi anser att du är för oerfaren eller på grund
av rådande/stundande väder.

•

Kajakerna skall återlämnas på utsatt tid och då vara rengjorda och urtorkade. Vid försenad
återlämning debiteras förseningsavgift med 200kr/påbörjad timme.

•

I samband med att du hyr kajak hos oss godkänner du att vi får spara och hantera din
kontaktinformation i enlighet med GDPR

•

I samband med att du hyr kajaker hos oss godkänner du våra uthyrningsvilkor.

Bokning
•

Betalning ska ske inom 24 timmar från att vi bekräftat din bokning. Görs ej betalningen inom
denna tid avbryts din bokning och du måste skicka en ny förfrågan. Vi kan i dessa fall inte
längre garantera tillgänglighet av kajaker.

•

Vid bokning med kort varsel skall slutgiltig betalning ske absolut senast innan utlämning av
kajkerna.

•

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan hyrperioden börjar. Vid avbokning senast 3 dagar
innan hyrperioden börjar debiteras 50% av hyreskostnaden. Vid avbokning senare än så
debiteras 100% av hyreskostnaden

