Leiekontrakt/Rental agreement
Leietaker/Name …………………………………………. (vis id /show id)
Adresse………………………………………………………….….
Tlfnr: ………………………………
Vilkår for leie, se vedlegg/Terms of rent, see appendix)
Leid utstyr/ Rented equipment
Type utstyr /størrelse /antall - Equipment type / size /
quantity::

Leietid: Fra dato/From date ………………… Til dato/to date: ………….
Dato/date ……………………..
Underskrift/ Signature ………………………………..

Kvittering for tilbakelevert utstyr/ Receipt for returned equipment
…………………………………………………………….

Dato………

Vilkår for utleie:
Leietaker låner utstyr under disse vilkår.












Leietaker må ha grunnkurs (våt-kort) eller tilsvarende kunnskap om kajakk, all bruk
av kajakken med utstyr skjer på leietakers eget ansvar.
Leietaker må benytte redningsvest til enhver tid
Det forutsettes at leietaker setter seg inn i bruk av utstyret, og at bruk skjer
forskriftsmessig. Sikkerhetsutstyr MÅ benyttes.
Låntaker må være over 18 år og er ansvarlig for bruken av utstyret.
Utlåner står ikke ansvarlig ved skade på personer eller eiendom.
Utstyr skal leveres tilbake i samme stand og til avtalt tidspunkt.
Gi beskjed dersom noe er ødelagt eller slitt.
Alt av utstyr skal være rengjort og tørket før tilbakelevering.
Utstyr som ikke leveres tilbake ses på som tyveri og vil bli anmeldt.
skade utover normal bruk kan kreves erstattet.
Forskuddsbetaling

Terms of rental:
The lessee borrows equipment under these terms:












The renter must have a basic course (wet card) or similar knowledge about kayaking,
all use of the kayak with equipment is at the renter's own responsibility.
The tenant must use a life jacket at all times
It is assumed that the tenant is familiar with the use of the equipment and that the
use is done properly. Safety equipment MUST be used.
The borrower must be over 18 years of age and is responsible for the use of the
equipment.
The lender is not liable for damage to persons or property.
Equipment must be returned in the same condition and at the agreed time.
Notify if something is broken or worn.
All equipment must be cleaned and dried before return.
Equipment that is not returned is considered as theft and will be notified with the
police.
damage beyond normal use may be required replaced.
Pre-payment

