ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE HYRA AV BÅT

1

BESTÄLLNING OCH BETALNING

a
Avtal och förskottsbetalning. Beställningen gentemot förmedlingsföretaget är
bindande för hyresmannen när han inbetalt bokningsavgiften. Beställningen är
gentemot båtägaren bindande för hyresmannen då denne undertecknat och till
båtägaren översänt avtalet, vilket medför att han godkänt samtliga villkor i detta,
eller inbetalt den överenskomna förskottsbetalningen. För båtägaren är avtalet
bindande då denne erhållit den enligt avtalet överenskomna förskottsbetalningen
inom överenskommen tid.
b
Slutbetalning Återstående betalning skall erläggas senast den dag som
specificerats i avtalet. Vid försenad eller utebliven slutbetalning äger båtägaren rätt
att avbryta avtalet och tillgodoräkna sig hela den inbetalda förskottshyran. Båtägaren
har därvid rätt att hyra ut båten till ny hyresman. Kan hyresmannen med
maskinstämplat kvitto eller på annat sätt visa att betalning skett inom
överenskommen tid och att därför eventuellt försenad slutbetalning inte beror på
honom skall båtägaren inte åberopa försenad betalning för att avbryta avtalet.
2

DEPOSITION

Som säkerhet för hyresmannens förpliktelser vid eventuell skada skall hyresmannen
erlägga en deposition. Depositionen skall täcka minst båtförsäkringens självrisk.
Kostnaden för skador som hyresmannen kan åsamka båten under hyresperioden
kan, om ej försäkringsbolaget ersätter dessa eller de har vållats av vårdslöshet,
överstiga depositionen. I vissa fall kan hyresmannen bli ersättningsskyldig för dessa
skador. När båten och dess inventarier återlämnas oskadda skall båtägaren
återlämna depositionen till hyresmannen. Vid skada eller misstanke om skada eller
förlust som båtägaren kan behöva undersöka närmare skall båtägaren till
hyresmannen återbetala den del av depositionen som överstiger skadans kostnad
senast inom 60 dagar, om ej annat överenskommits vid skada.
3

BÅTÄGARENS ÅTAGANDEN

a
Leverans Båten skall levereras vid avtalad tidpunkt. Om båtägaren p g a
omständigheter utanför hans kontroll, t e x haveri eller försenad ankomst av tidigare
hyresman, ej kan leverera båten i rätt tid skall båtägaren :
-

i första hand om möjligt ställa likvärdig båt till hyresmannens förfogande eller

till hyresmannen återbetala så stor del av erlagd hyra som motsvarar
förseningen beräknad pro rata.
Vid leveransförsening som överstiger 24 timmar har hyresmannen rätt att avbryta
avtalet och därvid återfå hela den till båtägaren betalda hyressumman inklusive
eventuell förmedlingsprovision som hyresmannen erlagt till tredje man.
b

Utrustning Båtägaren förbinder sig att till hyresmannen överlämna båten och

dess fullständiga utrustning enligt inventarieförteckning i funktionsdugligt och väl
städat skick så snart hyresmannen genom sin underskrift erkänt riktigheten av
inventarieförteckningen. Båten skall överlämnas med fyllda tankar för drivmedel och
vatten om sådana finns och ej annat överenskommits mellan båtägaren och
hyresmannen.
c
Försäkring Båtägaren ansvarar för att båten och dess inventarier är skyddade
av en försäkring som omfattar uthyrning. Försäkringens omfattning, ansvarsbelopp
och självrisk bestäms av de villkor som fastställts av båtägarens försäkringsbolag.
Försäkringsvillkoren skall av båtägaren anvisas hyresmannen på dennes begäran. Vid
skada eller förlust som inträffar under hyresperioden ansvarar hyresmannen för
samtliga kostnader upp till depositionen. I den mån förlust av eller skada på båt eller
utrustning inte omfattas av sådan försäkring som ovan är hyresmannen skyldig att
ersätta hela förlusten eller skadan. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för
skada som kan hänföras till normalt slitage.

4

HYRESMANNENS ÅTAGANDEN

a
Skepparens kompetens Ansvarig skeppare skall äga tillräcklig erfarenhet och
kompetens för att kunna framföra den förhyrda båten på ett betryggande sätt.
Ansvarig skeppare skall minst ha Kustskepparintyg om båten är större än 12x4
meter. Hyresmannen vidimerar med sin underskrift av avtalet att han och/eller
ansvarig skeppare äger den kompetens och erfarenhet som krävs. Skepparen erinras
också om det ansvar för besättning och båt som åvilar honom.
Skulle det under/eller före hyresperioden visa sig att hyresmannen ej handhar/kan
handha båten på ett tillfredställande sätt eller att båten eller dess utrustning
hanteras ovarsamt eller i övrigt vanvårdas äger båtägaren eller hans representant
rätt att avbryta uthyrningen. Resterande hyressumma är därvid förverkad.
Hyresmannen skall till båtägaren lämna komplett besättningslista med angivande av
ansvarig skeppare senast i samband med övertagandet av båten om inte annat
överenskommits.
b
Båtens användning och skötsel Hyresmannen förbinder sig att väl vårda båten
med tillhörande utrustning samt att följa av båtägaren givna instruktioner och
anvisningar. Hyresmannen bär ansvaret för båten och dess utrustning under hela
hyresperioden. Han förbinder sig vidare att endast använda båten för nöjessegling.
Båten får ej användas för tävling, bogsering (gäller ej vid nöd), transport av gods
eller transport av passagerare mot betalning. Hyresmannen ansvarar för att gällande
lagar och förordningar följs under hyresperioden. Hyresmannen förbinder sig att
varken återuthyra eller överlåta båten. Båten får endast framföras inom båtens
försäkringsområde. Detta skall båtägaren upplysa om på förfrågan. Önskar
hyresmannen använda båten för segling utanför dessa begränsningar skall båtägaren
ge sitt uttryckliga tillstånd. Om inte hyresmannen respekterar dessa begränsningar i
nyttjanderätten äger båtägaren rätt att häva hyresavtalet så snart en sådan situation
kommit till hans kännedom. Resterande hyra samt erlagd deposition är därvid
förverkad. Dessutom skall hyresmannen i sådant fall ersätta båtägaren för samtliga
kostnader förknippade med att återföra båten till dess hemmahamn samt eventuella
kostnader som kan förorsakas båtägaren p g a stöld eller annan skada som inte
täcks av försäkringen med anledning av att båten förts utanför ovan angivna
farvatten.

c
Återlämning av båten Återlämning skall ske i den i avtalet angivna hamnen och
vid avtalad tidpunkt. Båten skall därvid vara utrymd och väl städad enligt bifogat
städschema. Båtens drivmedelstank och vattentank skall vara fyllda. Båtens
septiktank skall vara tömd. Skulle hyresmannen vara förhindrad att återlämna båten
vid avtalad tidpunkt skall han utan dröjsmål underrätta båtägaren om förseningen.
Vid försenad återlämning debiteras hyresmannen ett skadestånd motsvarande den
dubbla kontrakterade hyran pro rata plus varje förlust som tillfogats uthyraren
genom att båten ej kunnat ställas till nästa hyresmans förfogande. Väderförhållanden
kan därvid ej åberopas som giltigt förfall. Om hyresmannen ej återlämnar båten i
avtalad hamn är han ansvarig för samtliga kostnader för återtransporten.
Dessförinnan måste han under alla omständigheter underrätta båtägaren och i
förekommande fall betala ovannämnda skadestånd för försening. Vid återlämning av
båten i annan hamn eller vid annan tidpunkt än den överenskomna kan
hyresmannen inte begära återbetalning av depositionen förrän båtägaren givits
tillfälle att besiktiga båten enligt ordinarie rutiner.
d
Åtgärder vid fel, skada eller förlust Uppstår under hyresperioden något fel på
båt eller utrustning, haveri, brand eller stöld av båt eller lös utrustning skall
båtägaren omedelbart, eller senast inom 8 timmar, underrättas och dennes
anvisningar om åtgärd följas. Hyresmannen har rätt att från båtägaren återfå de
kostnader han haft för reparation av sådana fel och brister som båtägaren är
ansvarig för. Dock måste hyresmannen först erhålla båtägarens uttryckliga tillstånd
att utföra reparationen och godkännande av kostnadens storlek. Ersättning utges
endast mot uppvisande av maskinstämplat kvitto eller likvärdig handling. Inköp av
utrustning som hyresmannen inte uppmärksammat saknas i inventarieförteckningen
ersätts bara om båtägaren uttryckligen givit sitt tillstånd att detta inköps. Ersättning
utges bara mot maskinstämplat kvitto eller annan likvärdig handling. I det fall
båtägaren eller dennes representant inte kunnat nås under en period överstigande
24 timmar efter skadans uppkomst och en reparation som båtägaren är ansvarig för
är nödvändig för båtens fortsatta nyttjande är dock hyresmannen oförhindrad att på
båtägarens bekostnad låta utföra sådan reparation. Kostnaden får härvid ej överstiga
vad som kan anses som ett nödvändigt minimum.
e
Avbrott I händelse av tidsförlust orsakad av skada på båten och/eller
reparationer för vilka båtägaren är ansvarig och som förorsakat allvarligt hinder för
båtens användning i mer än 24 timmar efter anmälan till båtägaren eller dennes
representant skall hyresmannen gottgöras pro rata för därvid förlorad tid. För att
ersättning för tidsförlust och defekt skall utgå måste båtägaren ha underrättats och
haft möjlighet att åtgärda felet inom 24 timmar efter att det har anmälts.
Beträffande reparationskostnader som kan komma att åsamkas hyresmannen p g a
fel och brister hos båten: Se § 4 pkt d.
f
Kvarstad, utmätning Hyresmannen äger ej någon som helst rätt eller fullmakt
att föranstalta om, tillåta eller bevilja att båten blir belagd med kvarstad respektive
tages i mät av någon som helst anledning. Hyresmannen förbinder sig att under färd
medföra det av båtägaren undertecknade hyresavtalet och att vid behov uppvisa
denna handling för den/de som kan komma att begära kvarstad eller utmätning.
5

AVBESTÄLLNING

Avbeställer hyresmannen båten är den vid avbeställningstillfället inbetalda
förmedlingsprovisionen och hyran förverkad. Avbeställer hyresmannen båten senare

än den dag slutbetalning skall erläggas enligt hyresavtalet/fakturan är hela
förmedlingsprovisionen och hyran förverkad. Hyresmannen äger dock rätt att, i
stället för att avbeställa hyran, överlåta hyresavtalet till annan hyresman som kan
godtas av båtägaren.
Efter det att avtalet blivit bindande för båtägaren har denne ej rätt att avbryta
avtalet utan hyresmannens godkännande p g a andra skäl än som sägs i § 1b, 3a
samt 4a och 4b.
6

TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första
hand söka lösa genom frivillig överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall
tvisten avgöras av domstol enligt svensk lag.

