VBU AS

Leiekontrakt for båtutleie

Vestfold båt utleie AS - org.nr. 927 033 062

Utleiedato

Klokken

Utleiers signatur

Avtalt innleveringsdato

Klokken

Utleieobjekt

Årsmodell

Kjennetegn

Evt.ekstrautstyr

SJEKKLISTE
Kontroll utføres av leietaker ved utlevering av leieobjektet, sammen med utleier. Marker at kontroll er utført ved kryss
eller hake. Ved avvvik, sett hake eller kryss i merknadsfelt og spesifiser under punktet.

Betegnelse

Kontrollert

Merk

Betegnelse

Lys

Nøkler

(Funksjon)

(Overlevert)

Kontrollert

Merk

(Starter / går normalt)

Motor

Utvendig tilstand

(Oljenivå motor)

(Synlige skader)

(Påført)

(Synlige skader
i vannlinje)

Kjennetegn

Skrog

(Godt synlig)

(Over vannlinje)

evt.Feil/mangler

Merknader

Jeg, undertegnede leietaker, bekrefter at jeg har lest og akseptert utleiebetingelsene for leie av båt fra VBU AS. Utleievilkårende
er inntatt på side 2 eller baksiden av dette arket, og er også tilgjengelig på VBU AS hjemmeside. Videre har jeg gått igjennom og
markert for eventuelle feil/mangler i sjekklisten ovenfor. Jeg er inneforstått med leiekontraktens regler for erstatning av skader og
feil på utleieenheten og utstyr og norsk offentlig regelverk for føring av båt av den type jeg leier. Jeg bekrefter å ha den
nødvendige kompetanse til å føre båten.

Informasjon om leietaker
Navn

E-post

Telefon

Adresse, postnr., sted
Dato, tid for utlevering av leieobjektet

Pass/førerkort nr.
Leietakers signatur

Innleveringstidspunkt

Dato

Utleiers signatur
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UTLEIEVILKÅR BÅTER FRA 1.JUNI 2021

FORMÅL
Disse vilkårene regulerer betingelsene som gjelder ved leie av båt fra VBU AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i
denne avtalen, må disse være avtalt skriftlig og legges ved leiekontrakten, som et særskilt avtaledokument som signeres av begge parter.
BETALINGSBETINGELSER
Om ikke annet er avtalt, betales avtalt leie før utleieenheten utleveres. Dersom det inngås fakturaavtale, forfaller fakturaer til betaling en uke fra
fakturadato. Ved for sen tilbakelevering av utleieenhet med tilhørende utstyr vil leietaker ubetinget bli fakturert
med en døgnpris for hver påbegynte nye 24 timer, inntil utleieenheten er levert tilbake.
UTLEVERING
Utleieenheten blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker på utleiedatoen. Eventuelle mangler eller feil blir notert i samarbeid mellom utleier
og leietaker, og leietaker bekrefter kontrollen ved signering i leiekontrakten. Utleier plikter å overlevere utstyret forsikret, rengjort og i full
driftsmessig stand. Bemerkede feil/mangler anses akseptert av leietakeren dersom leietaker velger å leie båten uansett. Leietaker må være fylt 18
år for at leiekontrakten skal være gyldig. Leieperioden er fra utleietidspunktet og frem til avtalt returtidspunkt. Et leiedøgn gjelder leie av båten i 24
timer fra oppstarttidspunkt.
INNLEVERING
Utleieenheten blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker på utleiedatoen. Eventuelle mangler eller feil blir notert i samarbeid mellom utleier
og leietaker, og leietaker bekrefter kontrollen ved signering i leiekontrakten. Utleier plikter å overlevere utstyret forsikret, rengjort og i full
driftsmessig stand. Bemerkede feil/mangler anses akseptert av leietakeren dersom leietaker velger å leie båten uansett. Leietaker må være fylt 18
år for at leiekontrakten skal være gyldig. Leieperioden er fra utleietidspunktet og frem til avtalt returtidspunkt. Et leiedøgn gjelder leie av båten i 24
timer fra oppstarttidspunkt.
SKADER OG FORSIKRING
Enheten skal innleveres i rengjort stand. Utleier kan kreve betaling med kr. 500 om utleieenheten ikke er rengjort ved
innlevering. Leietaker har plikt å melde fra om feil, skade og/eller mangler på utleieenheten som leietaker blir oppmerksom på i
leieperioden. Herunder plikter leietaker å melde fra om feil eller skade på utleieenheten som denne har blitt påført under
leieperioden. Innlevering av utleieenhet inkl. utstyr skal skje på avtalt returtidspunkt. Utleieperioden kan etter utleiers godkjenning
forlenges på forespørsel. Utleieenheten inkl. utstyr regnes ikke som returnert før utleier har godkjent innleveringen skriftlig ved å
signere for innlevering på leiekontraktens første side. Leietaker er ansvarlig for utleieobjektet inkl. utstyr frem til dette er skriftlig
bekreftet innlevert av utleier. Utleier kan ikke nekte å motta utleieenheten så lenge denne innleveres av leietaker selv.

BRUK AV UTLEIEOBJEKTET
Leietaker har ansvaret for at utleieenheten(e) er godt ivaretatt i leieperioden og ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller uforsvarlig kjøring/bruk som
kan medføre skade på leieobjektet. Alle feil, skader og mangler ved utleieenheten ved innlevering, som ikke var til stede før utleietidspunktet, kan
belastes leietaker. Ved tyveri eller større skade, der leietakers erstatningsansvar overstiger forsikringens egenandel, vil leietaker kun bli belastet
med egenandel på enheten. Er skadeomfanget vurdert og/eller taksert under den til enhver tid gjeldende egenandelen i utleiers forsikring, vil
leietaker bli fakturert for de faktiske reparasjonskostnadene eller verdireduksjonen. Ved skade som er påført utleieobjektet ved forsett eller
uaktsomhet, og som derfor ikke dekkes av utleiers forsikring, kan leietaker belastes med hele reparasjonskostnaden eller verdireduksjonen, eller
gjenanskaffelseskostanden dersom skaden medfører at leieobjektets verdi er redusert med mer enn 50 %. Om dette er atuelt så har utleier rett til
å velge takstmann, som skal ha nødvendig fagkunnskap velges av utleier. Honorar dekkes, innenfor det som må anses som et normalt honorar,
av leietaker.
FREMLEIE
Utleieenheten skal utelukkende brukes til det den er er beregnet for. Den skal ikke brukes i næringsvirksomhet. Leietakeren plikter
å tilse at utleieenheten i leieperioden kun benyttes av leietaker, og er selv ansvarlig for å inneha tilstrekkelig ferdighet og
kompetanse til å behandle utleieenheten korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietaker plikter å følge
instruksjon vedr. utleieenhetens bruk. Leietaker plikter i rimelig utstrekning å påse at utleieenheten beskyttes mot bruk av
uvedkommende, samt å hindre ytre påvirkning som kan skade utleieenheten. Dersom nødvendig bruksanvisning til medfølgende
utstyr ikke medfølger, skal leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers
ansvar for enhver skade som blir påført utleieenheten i leieperioden er ikke avhengig av at leietaker er gitt veiledning om bruk, har
mottatt bruksanvisning eller tilsvarende. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende, skal det straks tas ut av bruk, med mindre
videre bruk er nødvendig og rimelig. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller
modifikasjoner av utleieenheten eller tilhørende utstyr uten forhåndsgodkjenning av utleier.
ANSVARSBEGRENSNING
Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner
(overdragelse, pantsettelse eller lignende) over utleieenheten eller tilhørende utstyr.
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