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Uthyrningsvillkor - Gräsö Kanotcentral
Bokning:
● Bokning kan göras via telefon, e-post eller på plats under våra öppettider.
● All bokning är bindande, och du ska vara minst 18 år gammal, eller ha målsmans
godkännande. Legitimation ska kunna uppvisas vid begäran.
● Hyresperioden börjar vid avtalad tid för utlämning, och avslutas när utrustningen är
rengjord och återlämnad. Glöm inte att boka båttransporten över till Rävsten.
Övrig hyres information:
● Halvdagshyra avser, hyra upp till tre timmar, under förmiddag, eftermiddag eller kväll.
(Kan endast bokas på plats, vid eventuell tillgång av utrustning.)
● Dagshyra avser, hyresperiod tidigast från öppning, till senast stängning.
● Dygnshyra avser, hyresperiod från öppning till öppning, eller stängning till stängning.
● Veckohyra avser, sju sammanhängande dygn, oberoende av veckodag.
Allmänna villkor:
● Alla aktiviteter sker på egen risk, och kunden tar själv ansvar för sig själv och sin
grupp. Kunden ansvarar för all utrustning, samt för sitt/sin grupps beteende, såväl till
sjöss som på land.
● Om eventuella skador uppkommer på hyrd eller lånad utrustning, debiteras kunden för
detta. Därför rekommenderas kunden till att kontrollera sitt försäkringsskydd inför
bokningstillfället.
● Fågel- och sälskyddsområden ska alltid respekteras under gällande perioder.
Information om gällande tider för respektive skyddsområde får du vid uthyrningen.
Kunden ska även hålla sig informerad om aktuella eldningsförbud. Observera att det
alltid är absolut förbjudet att elda på klipphällar.
● Allt skräp ska tas om hand, och eventuellt toalettgöromål ska ovillkorligen tas om
hand eller grävas ned ordentligt.
● Simkunnighet är ett krav och flytväst ska alltid användas till sjöss, oavsett väder och
vind.
● Om möjligt ska en mobiltelefon finnas med på turen. Och en ungefärlig färdplan ska
lämnas till kanotcentralen före avfärd.
● Kunden förbinder sig att hålla den överenskomna hyrestiden. Vid eventuell försening
ska personalen på Gräsö Kanotcentral kontaktas snarast möjligt.
● Vid återlämnandet ska utrustningen tvättas av både in- och utvändigt. Gräsö
Kanotcentral tillhandahåller vatten, hink och tvättsvamp.
Betalning:
● Betalning av hela beloppet görs på plats, antingen med
kort(Visa/Mastercard/Maestro), via Swish eller med kontanter. Alternativt kan
betalning göras mot faktura, då tillkommer en fakturaavgift på 25 kr per faktura.
Avbokning:
● Sker avbokning inom tre dygn före bokningstillfället debiteras kund halva
hyresbeloppet, och inom 24 timmar debiteras kund för det totala hyresbeloppet.
● Vid avbokning på grund av blåsigt väder, allvarlig sjukdom eller olycka, ska om
möjligt bokningen flyttas fram till annat tillfälle, eller enligt överenskommelse.
● Vi förbehåller oss rätten att kunna ställa in om det råder svåra väderförhållanden, som
innebär risk. Kontakta gärna oss vid osäkerhet, eller övriga frågor.
Telefon: 0173-360 03

Mobil: 070-446 42 95

E-post: info@grasokanot.se

