
 

Sida 1 
 

 

 

 

SURFCENTER 

Uthyrning av surfutrustning, trampbåt eller el-scooter 

 
1) Låntagare ansvarar för att utrustningen lämnas i samma skick som den var före 

uthyrning. 

2) Vid förstörelse av utrustningen står låntagare för reparationskostnaden. Var vänlig 
kontrollera utrustningen före och efter användning. Minderåriga får gärna hyra men 
då alltid i vuxet sällskap och avtal skall skrivas under av målsman. All aktivitet sker på 
eget ansvar.  

3) Vid återlämning ska all utrustning vara rengjord/avspolad samt placerad på rätt ställe 
i centret. Allt material ska vara helt rengjord och tillbakalämnad vid överenskommen 
tid. Vid försenad återlämning är du skyldig att betala en extra avgift på 100 kronor 
per försenad utrustning och per 15 minut – detta gäller även om du bara är 10 
minuter sen eller inte har spolat av och plockat in i tid så planera din tid väl. 

4) Låntagare ansvarar för skador på utrustning som uppkommer under låneperioden 
och bekostar reparation- och materialkostnader. Vid återlämnande skall eventuella 
skador rapporteras. 

5) Destination Apelviken debiterar 350 kr/tim plus materialkostnad för eventuell 
reparation. 

6) Om utrustning skulle bli stulen under lånetid ersätter låntagare den med fulla värdet 
av det stulna. De flesta hemförsäkringar ger skydd för lånade och hyrda saker. Kolla 
om du är osäker. 

7) Låntagare ansvarar för skador som drabbar tredje man. 

8) Låntagare skall förvalta utrustning väl och följa instruktioner vad gäller skötsel, 
maxlast etc. I samband med utlämnandet gås dessa instruktioner igenom. 



 

Sida 2 
 

 

 

 

SURFCENTER 

Uthyrning av surfutrustning, trampbåt eller el-scooter 

Skriv antal uthyrda objekt och vilket nummer varje objekt har. Skriv även med hur länge 
hyran är. 
 

   Antal (st):   Nummer #: 

o Vindsurfing    
o Vågsurfing    
o Stand up Paddleboard (S.U.P)    
o Skimboard 
o Bodyboard 
o Trampbåt 
o Kajak  
o El-scooter 

 

Tidsomfång, hyra minuter (min)/timmar (h):  

 

Jag godkänner villkoren på sida 1: Uthyrare Destination Apelviken: 

 

Namn:  ........................................................  Namn:  ........................................................  

Tel:  .............................................................  Underskrift:  ...............................................  

Personnummer:  .........................................  

Underskrift: ................................................  

Dagens datum:  ..........................................  

tel:____________________________

