
 

 

Leiebetingelser for båt 
For å leie båt er det viktig å sette seg inn i leiebetingelsene og spesielt kravene til leietakeren 

ved utleie. 

 

Betaling 

Betalingen skjer med kredit-/ debet kort ved utlevering av båt. Det vil bli belastet et ”No 

Show” gebyr dersom reservert båt ikke blir hentet, avbestillingsfristen er innen en uke før 

utleietidspunktet.  

 

Betaling kan gjøres med VIPPS og følgende kort: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, 

American Express. (IKKE KONTANTER) 

 

Gjeldende priser 2019: 
Halvdagsleie (08-15/16-23): 450kr 

Dagsleie: 950kr 

Helgeleie: 1600kr 

Ukesleie: 2500kr 

No show gebyr 500kr 

Vestutleie 110kr (vester vil også være til salgs hos utleier)  

SUPER forsikring 440,- Se punkt 3.3  

Egenandelen ved skade: 5.000,- dersom man har tegnet SUPER forsikring er det ingen 

egenandel. 

 

Dieselforbruk er ikke inkludert i leien, men selges på utleiested til markedspris. 

 

Priser ved tap eller skader på følgende utstyr: Nøkler 350,- Redningsvest 450,- Fortøynings-

tau 250,- Anker 800,- Flagg 350,- Lanterne 450,- Bergkile 90,- Kilehammer 90,- Kart 90,- 

Pute 190,- Båtshake 300,- Brannslukker 350,- Fender 270,- Bøtte 90,- Fiskeharpe 100,- 

Dørkluke 800,- Hanskerom 400,- Brannslukker boks 289,- Teaklister 300,- Rorkult 900,-  

 

Alle priser er oppgitt i NOK inkl. mva.  

 

Krav til Leietaker 
Leietaker/fører av båten må ha erfaring med å ferdes på sjøen. Man må kunne lese sjøkart, og 

kunne manøvrere båten under de bestemmelser som er gjeldende. Fører må være over 18 år, 

og ha dokumentasjon på en viss båterfaring (f.eks. båtførerbevis, bevis på gjennomført kurs 

eller annen relevant erfaring). 

 

Leietaker har det hele og fulle ansvaret for leien og passasjerene i båten. Det er kun leietaker 

som kan være båtfører under leien. Leietaker kan ikke overlate båten til andre. 

 

Leietaker plikter å tilbakelevere båten i rengjort stand. Dersom det forekommer tap av utstyr, 

eller at båten/motor blir påført skade som følge av uaktsom bruk, forplikter leietaker å betale 

erstatning etter gjeldende takster. Leietaker plikter å ha redningsvest til alle om bord i båten. 

 

 

 

 



 

 

Ferdsel på sjøen 
Leietaker har ansvar for å opprettholde respekten for sjøen, skjærgården og andre som ferdes 

på sjøen. Søppel skal ikke kastes i vann eller på land, men tas med til søppeldunk. Leietaker 

har ansvar for generell rengjøring av båten før den leveres tilbake til utleier. 
 

Forsikringsvilkår for leie av båt 
1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 

1.1. Forsikringen gjelder for alle leietakere som har fylt 18 år. 

1.2. Det er kun de personer som står oppført i leiekontrakten som kan kjøre båten. 

2. Hvor forsikringen gjelder.  

2.1. Forsikringen gjelder i Telemark og Vestfold fylke i Norge. (ved andre ønsker ta kontakt 

med utleier i god tid før ønsket leietidspunkt).  

3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter.  

3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i leiekontrakten. 

3.2. Ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar for skade på person og ting båten 

forårsaker. Forsikringen er obligatorisk, og er inkludert i leieprisen.  

3.3. SUPER forsikring Super forsikring kan tegnes for kr. 440 inkl.mva. i utleie boden og 

dekker obligatorisk egenandel ved skade på båten. Egenandelen ligger på kr. 5.000,-  

4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen.  

4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle 

som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte båten under selvforskyldt påvirkning av 

alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Det samme gjelder for 

forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte båten i slik tilstand, dersom 

sikrede har medvirket til båtens bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var 

påvirket, se FAL paragraf 4-9.  

4.3. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter.  

4.3.1. For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av båten skal ha gyldig 

førerkort eller opplæring. b) Det skal påsees at båtens nøkler oppbevares på en slik måte at de 

ikke blir tilgjengelige for uvedkommende.  

4.3.2. Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter 

er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om 

selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, FAL § 4.8  

4.4. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon). Handlinger og 

unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for båten, får samme 

virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var 

foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. 

4.4.1. Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter 

FAL paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under 

forsikringen. 

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt 

utleier på telefon +47 413 90 938 eller på epost: 

post@skager.no 


