Hjälmaren Kajak AB
Villkor
Dessa villkor är tillämpliga avseende uthyrning och självguidade
kajakexpeditioner.
BOKNING OCH BETALNING
Bokning sker via vår online bokning. Din
bokning är bindande, efter din bokning
kommer en bekräftelse och en faktura på
separat mail.
När du bokat och betalat är din kajak eller
aktivitet reserverad.
Vid bokning betalar du hela beloppet.
Priset är inklusive moms.

AVBOKNING
Om du avbokar tidigare än 48 timmar före din
bokade aktivitet betalar vi tillbaka totalbeloppet
med 100 kr i avdrag för
administrationskostnader.
Vid avbokning mindre än 48 timmar före bokad
aktivitet görs ingen återbetalning.
Om du uteblir utan avbokning sker ingen
återbetalning.
Hjälmaren Kajak AB förbehåller sig rätten att
ställa in din bokning med kort varsel på grund
av säkerhetsskäl. Väljer vi att ställa in erhåller
ni pengarna tillbaka eller erbjuds ett nytt datum
som passar er.
Om du gör bedömningen att vädret är för
dåligt för att du ska vilja nyttja din hyrda kajak
har du möjlighet att boka om till ett annat
tillfälle. Denna möjlighet har du ej rätt att nyttja
på distans, utan förutsätter att du är på plats i
Katrinelund.

RENGÖRING
Hjälmaren Kajak AB förbinder sig att hyra ut
kajaker som är hela, funktionsdugliga och
ändamålsenliga. Tillhörande utrustning ska
likaledes vara i gott skick.
Efter er hyra förväntas ni städa ur och göra rent
kajaken. Kajaken skall återlämnas i samma skick
som när ni hämtade ut den. Vill du inte göra rent
din kajak själv kan du köpa tjänsten av oss för 200
kr när du bokar. Det är även vad vi debiterar dig
om du försummat att göra rent din kajak.

ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
















Du måste vara simkunnig.
18 år eller med målsman som ansvarig.
Du måste alltid bära flytväst när du
paddlar i kajak som du hyrt av oss.
Du får inte paddla med alkohol eller andra
droger i kroppen när du paddlar i en kajak
som du hyrt av oss.
Blir du sen är du skyldig att meddela oss,
återkommer du inte efter avtalad tid har vi
rätt att kontakta sjöräddningen. Du som
bokare står för denna kostnad.
Om du uppträder olämpligt t.ex. underlåter
allemansrättens regler, inte använder
flytväst eller begår lagbrott förbehåller vi
oss rätten att dra tillbaka hyrd utrustning
för resterande hyrestid utan att reducera
hyran.
All paddling sker på egen risk.
Att paddla kajak räknas som att framföra
vilken annan fritidsbåt som helst. Eget
ansvar gäller gällande sjöregler.
Om skada uppstår på kajaken, utrusning
eller annans egendom är du
ersättningsansvarig. Kolla med ditt
försäkringsbolag vad som gäller.
Du ansvarar för att lämna tillbaka kajaken i
tid. Hjälmaren Kajak AB har inte ansvar för
att transportera kajaker eller personer som
inte förmår återvända till startdestination.
Skulle du som kund vara i behov av
assistans hjälper vi till i mån av resurs mot
ersättning. Önskar du som kund paddla
från destination A-B och bli upphämtad
bokas detta i förväg mot en kostnad.
Hjälmaren Kajak AB omfattas av en
ansvarsförsäkring vid aktiviteter som
arrangeras av och tillsammans med oss.

INCHECKNING & INLÄMNING
Uthyrning 1 dag
Onsdag – lördag
Incheckning klockan
Introduktion klockan
Inlämning klockan

09:30
10:00
17:30

Självguidad kajakexpedition 2 dagar 1 natt
Måndag – tisdag
Tisdag – onsdag
Incheckning klockan
09:00
Introduktion klockan
10:00
Inlämning klockan
17:30
Vid utcheckning skall kajaker och utrustning vara
rengjorda och färdiga för oss att besiktiga så att
nästa kund får hel och ren utrustning. Återlämnar
du senare än ovan angivna tid debiterar vi dig 250
kr per påbörjad timma.

