Leievilkår -Kajakk
Hvem kan leie:
For å leie kajakk av Northern Exposure AS må du
•
•

Være over 18 år og kunne svømme (16 år dersom sammen med voksen)
Ha NPF Våttkort eller tilsvarende padleerfaring

Vi i Northern Exposure er sertifisert til å holde de fleste kursene i Norges Padleforbunds
padlestige. Ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på kurs eller om du ønsker en guidet
opplevelse med oss. Vi kjenner området svært godt.

Bestilling og betaling:
•

•
•

Reservasjoner gjøres via denne linken:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c5Qu6Sg61UmbkXkmdtoksS
eNIiw5n_BOoBtTm_s_bAxUOFc2RUZENjFJRFhTQU1ENDFCQ0VOWDE5Vi4u
Bestilling er kun gyldig når betaling er gjort.
Normalt gjelder avbestilling etter følgende satser:
o Avbestilling 21 dager eller mer før avreise - 100% refusjon.
o 8-21 dager før avreise - 50% refusjon.
o Avbestilling 4-7 dager før avreise – 25%.
o Avbestilling 1-3 dager før avreise – ingen refusjon.

Utleievilkår
1. Ansvar
•
•
•
•

All padling skjer på eget ansvar og risiko. Som padler er du underlagt det samme
regelverket som andre fartøy på sjøen.
Flytevest skal benyttes.
Oppfører du deg på en uegnet måte, begår brudd på regler på sjøen eller lovlig
oppførsel, har Northern Exposure AS rett til å ta tilbake alt leid utstyr uten refusjon.
Northern Exposure AS plikter å leie ut kajakker og utstyr i god stand og egnet til bruk i
vårt miljø.

2. Rutiner for inn- og utlevering
•
•
•
•

Kajakk med utstyr hentes ut og leveres tilbake på vårt utleiested på Syltøy dersom
ikke annet er avtalt.
Du melder fra til oss hvor du har tenkt å padle.
Dersom du blir forsinket, melder du fra til oss.
Utstyr skal være rengjort og i samme stand som det var når det leveres tilbake. Hvis
du foretrekker at vi rengjør utstyret, koster dette NOK 200,- pr. kajakk.

3. Leietakers mislighold
•
•
•

Ved skader eller tyveri av utstyret er du ansvarlig for alle kostnader for å erstatte eller
reparere det. Du er ikke dekket av noen forsikring fra utleier. Kontroller om din
forsikring gjelder ved skader eller tap av leid utstyr.
Om kajakken transporteres på biltak skal medfølgende stropper og lasteklosser
brukes. Kajakkene må ikke slippes av syne uten at forskriftsmessig lås benyttes.
(Thule 541 er eksempel på slik lås).
Sikre kajakken godt når du går i land. Det er høydeforskjell mellom flo og fjære.

4. Forsinket tilbakelevering
•
•

Utstyret må innleveres før kl. 23.00.
Om forsinket tilbakelevering medfører at annen leietaker blir forvoldt tap av sin leietid
belastes leietaker for 1 ukes leie.

5. Avbrudd
•

Dersom leieforholdet avbrytes pga. forhold som skyldes forhold utleier er ansvarlig for
skal utleien avkortes forholdsvis.

Dette er inkludert i prisen:
1.
2.
3.
4.

Spruttrekk
Flytevest
Padleåre
Standard sikkerhetspakke; Lys, fløyte, åreflottør, lensepumpe, årestrikk.

Følgende ekstrautstyr kan leies:
1.
2.
3.
4.

Padlejakke/bukse
Padlevotter/årevotter
Vanntette pakksekker
2-mannstelt

