Hyresvillkor
1. BOKNING OCH BETALNING
Bokningen är bindande för parterna först då hyresgästen fått bekräftelse per mail och Göta Kanal Charter har fått
förskottsbetalning på 30% av hela hyran. Betalningen ska ske inom fem dagar efter bokning.
Genom förskottsbetalningen accepterar hyresgästen samtliga bestämmelser som gäller för hyresavtalet och
hyresvillkoren.
Den återstående betalningen skall erläggas senast 40 dagar före resans startdatum.
Om den återstående betalningen inte betalats in inom 40 dagar före resans startdatum avbokar Göta Kanal Charter
reservationen och kan hyra ut båten till annan hyresgäst. I sådant fall behåller Göta Kanal Charter förskottsbetalningen
som avbokningsavgift.
För bokning mindre än 40 dagar innan resans startdatum betalas hela resans pris omgående.
Göta Kanal Charter informerar om från vilken ort resan är planerad att starta, med reservation för ändring. Startorten är
inte bindande eftersom oförutsedda händelser kan ändra ruttens riktning till det motsatta. I sådant fall informerar Göta
Kanal Charter hyresgästen om ruttändringen så snabbt som möjligt.
2. HYRESGÄSTENS ÅTAGANDE
A. Hyresgästens kompetens och erfarenhet
Hyresgästen ska ha tillräckliga färdigheter för att manövrera den hyrda båten på ett säkert sätt. Om det under
hyresperioden skulle bli uppenbart att hyresgästen inte kan hantera båten på ett säkert sätt har Göta Kanal Charter rätt att
säga upp hyresavtalet. Återstående hyresavgift återbetalas inte.
B. Båtens användning
Hyresgästen åtar sig att på bästa sätt ta hand om båten och dess tillhörande utrustning, samt följa givna instruktioner och
anvisningar. Hyresgästen har ansvaret för båten under hela hyresperioden. Hyresgästen åtar sig att använda båten endast
för nöjessegling. Båten får inte användas för tävling, bogsering eller godstransporter eller transport av passagerare mot
betalning. Förbudet mot bogsering gäller inte för jolle eller i nödsituationer. Hyresgästen ansvarar för att följa svenska
lagar och förordningar. Det är endast tillåtet att använda båten i de områden som beskrivs i försäkringsavtalet, se punkt
3c. Hyresgästen åtar sig att inte hyra ut båten i andra hand eller på något sätt överlämna den till tredje part.
C. Återlämning av båten
Båten ska återlämnas till den hamn och vid den tid som anges i hyresavtalet. Vid denna tidpunkt ska hyresgästen ha
lämnat båten med alla sina personliga tillhörigheter. Båten ska vara städad och i samma skick som vid uthyrningen. Om
hyresgästen är förhindrad att återlämna båten vid överenskommen tid, måste Göta Kanal Charter underrättas omgående.
Vid försenad ankomst kommer Göta Kanal Charter att kräva ersättning motsvarande dubbel dagligt hyra plus eventuella
kostnader som uppstår genom att inte kunna leverera båten i tid för nästa hyresgäst. Väderförhållanden kan inte användas
som giltig orsak till försening. Om hyresgästen inte returnerar båten till den överenskomna hamnen ansvarar hyresgästen
för alla kostnader och risker som medföljer för att på annat sätt transportera båten till överenskommen hamn.
Oavsett omständighet måste hyresgästen informera Göta Kanal Charter före returtransporten och vid behov betala
skadestånd för förseningen som beskrivs ovan.
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D. Åtgärder vid fel, haveri, brand eller stöld.
Om ett haveri inträffar under hyresperioden, lös utrustning går förlorad eller hela båten har stulits, måste Göta Kanal
Charter informeras omedelbart. Göta Kanal Charter kommer sedan att ge instruktioner hur man hanterar situationen. Om
hyresgästen har egen försäkring som täcker händelsen är det under hens ansvar att omedelbart informera sitt
försäkringsbolag om händelsen. Vid brand eller stöld ombord på båten eller av dess utrustning måste hyresgästen anmäla
det så snart som möjligt till polisen och överlämna en kopia av rapporten till Göta Kanal Charter. Underlåtenhet att
fullgöra de skyldigheter som beskrivs ovan lämnar hyresgästen direkt ansvarig för eventuella ekonomiska skador som
uppstår för Göta Kanal Charter. Hyresgästen är skyldig att betala för ersättning av varje förlust eller för återställande av
skador på båten, såvida dessa inte omfattas av eventuell tillvald självriskeliminering.
E. Avbrott på grund av skada
I händelse av avbrott och tidsförlust på grund av haveri, skada på båten eller vid reparation vilket uthyraren är ansvarig
för eller om någon av dessa händelser gör det omöjligt att fortsätta resan utan att fler skador uppstår, ska Göta Kanal
Charter inom 24 timmar efter att skadan anmälts åtgärda skadan eller ersätta båten med en liknande eller bättre. Om Göta
Kanal Charter inte kan reparera eller ersätta båten inom denna tid ska Göta Kanal Charter betala tillbaka den del av
hyresavgiften för båten som täcker tiden för förseningen efter dessa 24 timmar. I detta fall innebär återbetalningen en del
av den överenskomna hyresavgiften för båten- inte kostnader för kanalbiljett eller extra bokade tillval under
hyresperioden. Göta Kanal Charter förbehåller sig rätten att kompensera hyresgästen för förseningen med icke-kontanta
förmåner som till exempel fria måltider eller gratis hotellboende.
F. Avbruten resa
Om hyresgästen beslutar att avsluta resan, oavsett orsak före avtalat slutdatum för resan kommer Göta Kanal Charter inte
att återbetala några pengar. Göta Kanal Charter förbehåller sig uttryckligen rätten till ytterligare fordringar gentemot
hyresgästen för att undvika någon ekonomisk förlust. Exempelvis kan det vara att båten behöver transporteras till den
överenskomna hamnen eller att den inte kan överlämnas till nästa hyresgäst i tid.
G. Kvarstad, utmätning
Hyresgästen har ingen 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. Hyresgästen förbinder sig under resan medföra en undertecknad kopia av
hyresavtalet och att uppvisa dessa för eventuella personer som kan komma att begära kvarstad resp. utmätning.
3. DEPOSITION
Alternativ 1: Återbetalningsbar deposition
Vid ankomsten för uthyrning av båt lämnar hyresgästen en återbetalningsbar deposition (500, - € eller 1.000, - €,
beroende på båt) som endast används om båten skadats eller om båtens utrustning eller inventarier gått sönder eller
tappats bort.
Alternativ 2: Självriskeliminering (tillval)
En extra avgift mellan 100, - € - 200, - € (beroende på båt) kan betalas vid ankomst eller vid bokningstillfället. Detta
alternativ ger hyresgästen ett skydd om båten skadats eller om båtens utrustning eller inventarier gått sönder eller
tappats bort.
Skador som uppstått vid grov försumlighet, bristande sjökunskaper, avsiktligt eller under påverkan av alkohol eller droger
omfattas inte av självriskelimineringen. Inte heller grundkörning eller propellerskador. Skada eller förlust av hyrcyklar
ingår inte. Om Göta Kanal Charter drabbas av ekonomisk förlust på grund av att hyresavtalet inte följts är dessa kostnader
inte täckta av självriskelimineringen.
4. GÖTA KANAL CHARTERS ÅTAGANDE
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A. Leverans
Båten måste tillhandahållas på den överenskomna dagen. Om Göta Kanal Charter inte kan lämna ut båten vid rätt tidpunkt
på grund av oförutsedda omständigheter (exempelvis skada på båt eller försening pga. tidigare hyresgäst) måste Göta
Kanal Charter om möjligt tillhandahålla en liknande eller bättre båt till hyresgästen. Om det inte är möjligt, måste Göta
Kanal Charter betala tillbaka den del av hyresavgiften för båten som täcker tiden för förseningen. I detta fall innebär
återbetalningen en del av den överenskomna hyresavgiften för båten- inte kostnader för kanalbiljett eller extra bokade
tillval under hyresperioden. Göta Kanal Charter förbehåller sig rätten att kompensera hyresgästen för förseningen med
icke-kontanta förmåner som till exempel fria måltider eller gratis hotellboende.
B. Uthyrning
Göta Kanal Charter förbinder sig att överlämna båten och dess fullständiga utrustning enligt inventarieförteckningen i
städat och funktionsdugligt skick.
C. Försäkring
Båten är skyddad genom såväl kaskoförsäkring som försäkring mot tredje man. Försäkringens omfattning, ansvarsbelopp
och självrisk bestäms av de villkor som fastställs av Göta Kanal Charters försäkringsbolag. Försäkringen täcker Göta kanal
och sjöarna mellan Mem och Sjötorp.
.
5. AVBESTÄLLNING
A. Innan förskottsbetalningen är gjord, är avbokning möjlig utan några avgifter.
B. Om hyresgästen avbokar efter att förskottsbetalningen är gjord fram till senast 40 dagar innan resan börjar, betalar
Göta Kanal Charter inte tillbaka förskottsbetalningen. Dock blir det blir inga ytterligare avbokningsavgifter för
hyresgästen.
Om hyresgästen bokar en annan båt samma år, eller senast det följande året genom Göta Kanal Charter, kan denna
förskottsbetalning användas av hyresgästen för den nya bokningen.
C. Om hyresgästen avbokar resan mindre än 40 dagar innan resan startar görs ingen återbetalning. Dock blir det inga
ytterligare avbokningsavgifter för hyresgästen.
D. Istället för att avboka hyresavtalet kan hyresgästen överlåta hyresavtalet till en annan person, med förbehåll för
godkännande av Göta Kanal Charter.

6. TVIST
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom
överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av skiljemän i Sverige/Linköping enligt Svensk lag.
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