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BÅTHYRESAVTAL 
1. Uthyrare  

STIFTELSEN BLEKINGE MUSEUM, Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona 
 

2.*Hyresman:.......................................................................................................................... 

 

Personnummer:………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mobilnummer:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-post:……………………………………………………………………………………………………………………. 
*Versaler! 

 

Medlem i Sjöräddningssällskapet:  JA/NEJ 

3. Båt som hyres:………………………………………………………… 

 

4. Hyresperiod: från 20_______ kl_____ till 20______  kl______  

 

5. Hyra erläggs då båten hämtas ..........................................................SEK 

 

6. Plats för avhämtning och återlämnande 

BORGMÄSTAREKAJEN KARLSKRONA.  

Avhämtning sker från kl 8.00 och återlämning sker kl 17.00 (juni-aug kl 18.00) om inget annat överenskommits. 

Annan tid som båten hämtas lämnas……………………………………………………. 

 

7. Båtens användning 

Båten får endast användas i inom Blekinges skärgård.   

Hyresmannen får inte hyra ut båten till annan.  

Hyresmannen får inte transportera personer mot ersättning.  

Max 10 vuxna i Klaura och max 2 vuxna och 1 barn i Camilla. 

 

8. Hyresmannens ansvar 

Hyresmannen ansvarar för att hen har tillräcklig kunskap om båtar, navigering, segling och väjningsregler för att 

kunna framföra och sköta båten. Hyresmannen måste också ha kunskap om hur en spririggad båt riggas och seglas. 

Hyresmannen ansvarar för att flytvästar finns ombord.  

Hyresmannen kan använda sig av tredje person som har ovan nämnda kunskap men hyresmannen är fortfarande 

ansvarig för att båten framförs och sköts på rätt sätt. Om hyresmannen väljer att använda sig av tredje person skall 

uthyraren underrättas. 
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Hyresmannen intygar att hen har följande nautiska kompetens:  

 

...................................................................................................................................................................... 

 

Hyresmannen intygar att eventuell tredje person har följande nautiska kompetens:  
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Försäkring 

Uthyraren svarar för att båten med tillbehör är helförsäkrad i Länsförsäkringar med en självrisk, 10% av gällande 

basbelopp, (vårdslöshet på sjön, krock med annan båt m.m.). Gällande egendomsförsäkringen är självrisken fast på 

1500:-. Försäkringens villkor och omfattning framgår av den kopia av försäkringen som tillhandahålls av uthyraren.  

 

10. Överlåtelse av kontrakt 

Hyresmannen har inte rätt att överlåta hyreskontraktet till annan person. 

 

11. Skötsel 

Hyresmannen ansvarar för att båten under hyrestiden vårdas väl och är skyldig att följa uthyrarens instruktioner 

rörande båtens skötsel. Om båten av hyresmannen hanteras ovarsamt eller vanvårdas så att betydande risk för 

väsentlig värdeminskning föreligger har uthyraren rätt att bedöma kostnad för reparation och fakturera 

hyrestagaren kostnaden. 

 

12. Åtgärder vid fel, skada och förlust 

Vid fel eller skada på båt eller tillbehör åligger det hyresmannen, liksom vid förlust av båt eller tillbehör, att snarast 

möjligt underrätta uthyraren. Uthyraren skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka 

åtgärder som skall vidtagas. 

 

13. Hyresmannens ansvar vid skada och förlust 

I den mån förlust av eller skada på båt eller tillbehör inte omfattas av sådan försäkring som sägs i punkt 9 är 

hyresmannen skyldig att ersätta förlusten eller skadan. Omfattas förlusten eller skadan av försäkringen är 

hyresmannen betalningsansvarig för självrisken. 

 

14. Avbokning 

Avbokning kostnadsfritt fram till 4 veckor före bokningsdatum. Därefter, debiteras 50% av avgiften. Om avbokning 

sker dagen före eller samma dag som bokningsdatum debiteras fullt pris. Avbokas båten dagen före eller samma dag 

pga oväder debiteras inget. Är det oväder under pågående hyresperiod betalar museet inte tillbaka del av hyran. 
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15. Återlämnande vid hyrestidens utgång mm. 

Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna båten på den plats där den avhämtats, om annan plats inte 

överenskommits. Båten skall lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet.  

Kan hyresmannen inte återlämna båten enligt avtalet skall han omedelbart underrätta uthyraren. Medger uthyraren 

inte att hyrestiden förlängs eller att båten återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, skall 

hyresmannen betala ett vite med SEK 2 000:- för varje påbörjat dygn som dröjsmålet består. Vitet förfaller till  

betalning omedelbart och uthyraren har rätt till ränta enligt lag vid försenad betalning. Ansvaret för båten övergår 

på uthyraren när båten återlämnats på plats för återlämnande enligt punkt 6. 

 

16. Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112 

Förebyggande utryckning ring Sjöräddningssällskapet. 0200-29 00 90 Om du är medlem i Sjöräddningssällskapet 

kostar det inget. Om du inte är medlem och får assistans av Sjöräddningssällskapet betalar hyresmannen, på plats, 

gällande medlemsavgift till Sjöräddningssällskapet (2019: SEK 800:-) 

 

17. Åtgärder vid fel, skada eller förlust 

Uppstår under hyresperioden något fel på båt eller utrustning, haveri, brand eller stöld av båt eller lös utrustning 

skall uthyraren omedelbart underrättas och dennes anvisningar om åtgärd följas. Hyresmannen har rätt att från 

uthyraren återfå de kostnader han haft för reparation av sådana fel och brister som uthyraren är ansvarig för. Dock 

måste hyresmannen först erhålla uthyraren uttryckliga tillstånd att utföra reparationen och godkännande av 

kostnadens storlek. Ersättning utges endast mot kassakvitto. l de fall uthyraren eller dennes representant inte 

kunnat nås under en period överstigande 24 timmar efter skadans uppkomst och en reparation som uthyraren är 

ansvarig för är nödvändig för båtens fortsatta nyttjande är dock hyresmannen oförhindrad att på uthyrarens 

bekostnad låta utföra en sådan reparation. Förlorad utrustning ersätts och debiteras enligt prislista 

 

18. Person- sakskador 

Uthyraren kan inte hållas ansvarig för eventuella personskador eller skador på annans egendom som uppstår under 

uthyrningstiden. 

 

19. Tvist 

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall i första hand lösas genom frivillig 

överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten avgöras i tingsrätt enligt svensk lag. 
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Jag godkänner att Stiftelsen Blekinge museum lagrar min e-postadress och övriga personuppgifter i enlighet med reglerna för 

GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att du skall kunna hyra någon av museets båtar.  Vi tillämpar 

vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är samtycke. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 

begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 

dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@blekingemuseum.se 

 

 

Karlskrona den…………………………………... 

 

För uthyraren BLEKINGE MUSEUM 

 

………………………………………..…………..……………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Hyresman: ………………………………………………….…………………………………………………..  

 

Namnförtydligande………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

FLYTVÄSTAR 

Du kan låna flytväst gratis i upp till en vecka från  

kommunens flytvästdepå på Preem vid Blåport i Karlskrona. 

KUSTVÄDER 

www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust 

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 0200-29 00 90 

www.sjoraddning.se 

SOS ALARM 112 

Museets reception 0455-30 49 85 ordinarie öppettider 
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