General Terms and Conditions for
Point 65 Kayak Center: Lysekil (Stångenäs Kajak & Outdoor West
Sweden)
Avbokningsregler:
Ni kan när som helst göra ändringar i er bokning så sant det är möjligt. Kontakta oss för att utföra ändringar.
Kostnad per person och tillfälle är 50 kr.
Alla bokningar är bindande och annulleringar återbetalas inte!
Kajakcentret förbehåller rätten att ställa in aktiviteten i särskilda fall t.ex vid hårt väder. Bokningen återbetalas i så
fall eller bokas om efter överenskommelse. Kajakcentret är de som avgör om sådan situation uppstått och tar då
kontakt med er.
ENGLISH:
Point 65 Kayak Center GLYSEKIL
Terms Cancellation Policy:
Sometimes the unexpected happens and you can make changes to your booking at any time as long as it is
available. Contact us to make changes. Cost per person and occasion is SEK 50.
All bookings are binding and cancellations are non-refundable!
The kayak center reserves the right to cancel the activity in special cases, eg during severe weather. If so, the
booking will be refunded or re-booked by agreement. The Kayak Center is the one that determines whether such
a situation has arisen and then contacts you.

1. Kajakens användning
Kajaken får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke
och på hans ansvar av annan person. Hyresmannen får inte hyra ut kajaken till annan.

2. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för kajaken anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen an- svarar för att hyran erläggs. I de fall
hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock
hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyres- kostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att
begära depositionsbelopp och förskott på hyran. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en
faktureringsavgift på SEK 50:- inkl moms.
Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmåls- ränta, efter en räntesats som motsvarar
Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelse- avgift SEK
50:- inkl moms.

3. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av kajaken.
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att kajaken inte skadas eller förkommer under hyrestiden.
Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i den hyrda kajaken. Hyresmannen
skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för till självkostnadspris. Vid skada har
hyresmannen som alter- nativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt
att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills kajaken är
reparerad och återlämnad till uthyraren. Ersättningen debiteras enligt punkten 4, deposition.

4. Deposition
Hyrestagaren skall på hyresavtalets framsida uppge sitt kontokortsnummer som härmed utgör depostion för
kajaken och utrustning/tillbehör.
I det fall skada har uppstått på kajaken och/eller utrustningen/ tillbehör äger uthyraren rätt att debitera reparation
av kajaken eller utrustningen/ tillbehör till självkostnadspris. I det fall att kajaken och/eller utrustningen/ tillbehör ej
återlämnas äger uthyraren rätt att debitera fullt nypris för den förkomna kajaken och/eller utrustningen/tillbehör.
I det fall att hyrestagaren saknar kreditkort skall hyrestagaren istället utge annan fullgod deposition.

5. Skadekostnads-reducering
Hyresmannen kan mot särskild avgift (skade-kostnadsreducering), vars storlek anges av personalen, minska sin
ersättnings- skyldighet. Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättnings- skyldighet till det belopp
inkl moms som anges på första sidan. Skade- kostnadsreducering gäller inte vid stöld.
För att skadekostnadsreduceringen skall gälla måste hyresmannen upp- fylla ordinarie skyldigheter vid skadefall,
t ex omedelbart lämna skade- anmälan till uthyraren om möjligt med vittnesuppgifter.
Vid skador orsakade av tredje part, som ej tar på sig ansvaret för skadan, krävs polisanmälan och om möjligt
vittnesuppgifter. Tecknad skadekostnadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad kajak, fläckad eller trasig inredning,
sönderbrutna pedaler och liknande. Om kajaken vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad
som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av kajaken.

6. Kajakens skötsel
Hyresmannen ansvarar för att kajaken vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt skick.

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på kajaken samt om stöld under
hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.
Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skade- anmälan till uthyraren. Det åligger
hyresmannen att vid stöld av kajaken samt vid skada på kajaken som åsamkats av okänd person, göra
polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att
fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

8. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna kajaken på den plats där det avhämtats eller på plats som
särskilt har avtalats.
Vid återlämnandet skall kajaken lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage.
Kajaken och utrustningen skall rengöras, torkas ur och ställas tillbaka på anvisad plats. Uthyraren och
hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga kajaken för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall
ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar kajaken enligt
avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kajaken till
sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt
avtalet vid försenad återlämning.
Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om
underlåtenheten att återlämna kajaken eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom
eller annan liknande omständighet. Uthyraren äger rätt att debitera självkostnad enligt reglerna i punkten 4 ovan
avseende undanlåtenhet enlig reglerna kring återlämnandet.

9. Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rätt att häva avtalet om
a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter
det att uthyraren påmint honom om detta,
b) kajaken utsätts för onormal användning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för
uthyraren.

10. All paddling sker på egen risk.

