Bokningsvillkor
Grundvillkor Kajakpaddling och SUP
•
Du har med dig en giltig legitimation, pass eller annat id-kort.
•
Du kan simma minst 200 m.
•
Du använder flytväst (ingår i hyrpriset)
•
Om du blir försenad meddelar du detta till oss.
•
Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som uppträder olämpligt eller är märkbart onykter.
•
Du har fyllt 18 år eller har målsmans tillstånd. Är du under 16 år måste du paddla i sällskap med vuxen.
Grundvillkor Bubbleballs
•
Om ni blir försenade meddelar ni detta till oss.
•
Vi förbehåller oss rätten att neka spel till den som uppträder olämpligt eller är märkbart onykter.
•
All utrustning lämnas tillbaka i samma skick som den hyrdes ut, vid eventuella skador meddelas detta.
•
Alla spelare skall vara över 140 cm, ej gravida och utan rygg eller nackproblem.
•
Allt spel/all användning sker på egen risk.
Grundvillkor Waterballs och Waterroller
•
Om ni blir försenade meddelar ni detta till oss.
•
Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som uppträder olämpligt eller är märkbart onykter.
•
Alla deltagare är över 4 år, ej gravida och utan rygg eller nackproblem.
•
Allt användning sker på egen risk.
Bokning och betalning
•
Bokning är bindande oavsett om den sker via mail, telefon eller på plats.
Avbokningsregler: Gäller för grupper på över 4 personer, företagsevent, guidade turer och kurser
samt om hyrtiden överskrider 1 dygn
•
En bokningsavgift på 20% debiteras vid bokningstillfället. Bokningsavgiften återbetalas vid avbokning 4
veckor innan starttiden.
•
50 % av totalbeloppet debiteras vid en avbokning 1-7 dagar före starttiden.
•
100 % av totalbeloppet debiteras vid en avbokning 24 timmar innan starttiden eller om kunden uteblir.
Avbokning vid hårt väder
Om beställningen ställs in i samråd med Kajak & Fritid AB pga. starka vindar eller varning för åska så återbetalas
hela beloppet förutom bokningsavgiften. Bokningsavgiften kan dock användas för bokning vid ett senare tillfälle.
Paddlingen ställs då in samma morgon som den skulle genomföras genom att väderprognoser ofta inte stämmer
eller är överdrivna. Inga paddlingar ställs in p.g.a. regn.
Ansvar och försäkring
•
All paddling sker på egen risk.
•
Vid skador eller stöld av hyrd utrustning är du ersättningsansvarig.
•
Vi har inga försäkringar som du kan utnyttja. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen
gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning. Om skada uppstår på kajaken och övrig utrustning
under hyresperioden är kunden ansvarig och skadan skall ersättas vid återlämnande.
•
Kajakerna skall återlämnas avtorkad.
Säkerhet
•
Vi har väldigt stadiga dubbelkajaker. Är du nybörjare rekommenderar vi dock en nybörjarkurs i
kajakpaddling med våra instruktörer.
•
Meddela oss gärna din planerade färdväg
•
Be om att få låna en vattentät mobilpåse för att öka säkerheten, ifall något skulle hända.
•
Vi förbehåller oss rätten att inte låta dig paddla om vädret är för dåligt, i förhållande till din erfarenhet.

Allemansrätt och friluftsvett
•
Allemansrätten innebär inte bara fantastiska möjligheter att vistas i naturen, utan också skyldigheter.
Vårda naturen som en nära vän. Mer information om Allemansrätten kan erhållas vid avhämtning.
•
Information hittar du även på www.naturvardsverket.se/sv/Friluftsliv/Allemansratten-/

