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AVTALSVILLKOR FÖR BASTUFLOTTEN OCH BADFLOTTEN I UPPSALA
1 BOKNING
1.1 En bokning är bindande och därför måste kunden vara minst 18 år. Det går inte att
preliminärboka.
1.2 Alla bokningar betalas i förskott och det måste det vara samma person som bokar och betalar.
Betalning måste ske samma dag som bokningsbekräftelsen kommer för att beloppet ska finnas på
kontot följande bankdag.
1.3 En betald bokning återbetalas inte vid avbokning.
1.4 25 % moms ingår i priset.
1.5 Ved, tändare, tvål, sopsäckar, vattenspann, slev och belysning ingår i priset.

2 HYRTID
2.1 Kunden kan boka 3-6 timmar om det är ledigt enligt kalendern. Om bokningen kräver större
arbetsinsats än vanligt så kan tiderna ändras efter överenskommelse.
2.2 Kunden är skyldig att passa tiderna så att andra kunder inte blir lidande.

3 ANSVAR FÖR SKADA
3.1 Kunden har ansvar för flotten under hela hyrestiden.
3.2 Kunden förbinder sig att ersätta skador som uppstått under hyrestiden, för att återställa flotten i
samma skick som innan. Det kan innebära kostnader för hantverkare, om det skulle behövas. Om
skadorna är omfattande så kommer en Polis-anmälan om skadegörelse att göras. Alla
efterkommande kunder som drabbas av inställda bokningar kommer att ersättas. Alla kostnader går
sedan till indrivning,
3.3 Permanenta fläckar räknas som skada, t.ex. rödvinsfläckar, kaffefläckar och stearinfläckar.
Marschaller och ljus är INTE tillåtna ombord p.g.a. brandrisk och stearinstänk.
3.4 Kunden har ansvar för de personer som släpps ombord på flotten.
3.5 Flotten får inte överlåtas, hyras ut eller pantsättas.
3.6 Edbergs Rederi tar inget ansvar för personskada som har uppstått under hyrestiden.
3.7 Edbergs Rederi tar inget ansvar för skada som kunden och dess sällskap orsakar när det gäller
tredje person och egendom.

3.8 Edbergs Rederi tar inget ansvar för båtturer ut till flotten, eftersom Sjölagens bestämmelser om
redaransvar gäller båtens ägare och befälhavare.
3.9 För att undvika skador på flotten så ska kunden informera resten av sällskapet om följande saker:









Ingen får befinna sig på flottens tak.
Det är förbjudet att stå på bryggan och med handkraft gunga flottens hus.
Flotten får inte släppas loss, eller flyttas.
Rökning är förbjudet inomhus.
Markiserna får inte vevas ut längre än till räcket. Vid blåsigt väder ska markislängden
anpassas efter vindstyrkan, eller undvikas helt.
Flotten får inte lämnas med markiserna utvevade.
Det är inte tillåtet att använda egna ljus, p.g.a. brandrisk och stearinstänk.
Det är inte tillåtet att dricka rödvin eller kaffe inomhus.

4 SOPHANTERING
4.1 Kunden är skyldig att sortera soporna och ta med sig dem därifrån.

5 Övrigt
5.1 Force majeure: Om flotten av någon anledning inte kan bogseras ut till den tänkta platsen p.g.a.
att platsen är upptagen, blåsigt väder, haveri etc. meddelas detta omgående och ett lämpligare
alternativ erbjuds. Om det blir en dyrare plats så slipper kunden mellanskillnaden. Om det blir en
billigare plats så betalas mellanskillnaden tillbaka.
5.2 Flotten förtöjs vid en brygga. Beroende på plats så är det höjdskillnad mellan flotte och brygga.
6 UPPVÄRMNING
6.1 Uppvärmning av bastu ingår inte i priset. Kunden värmer själv upp bastun.

7 PERSONUPPGIFTER
7.1 Kunden godkänner att personuppgifterna används i hyresavtalet.
7.2 Edbergs Rederi vidarebefordrar ingen personlig information. Epostadressen används enbart för
att bekräfta bokningen och skicka annan nödvändig information rörande bokningen.
Mobiltelefonnumret används i första hand för att skicka SMS i mer brådskande ärenden.

