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Når du leier kajakk av Arås båtforening, aksepterer og bekrefter du at: 

• Du leier og bruker kajakken på eget ansvar 
• Du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet ved leie og bruk av kajakken 
• Du påtar deg å følge regler for sikkerhet på sjøen og sikker bruk av kajakken som 

beskrevet på plakatene ”Viktige ting å huske på ved bruk av kajakk” og ”10 
sikkerhetstips ved bruk av kajakk” som henger på veggen i kontaineren 

• Du vil gjøre ditt beste for å ivareta egen og andres sikkerhet ved bruk av kajakken 
• Du vil innrette deg etter eventuelle instrukser fra Arås båtforenings utleiepersonale 
• Du har tilstrekkelige padleferdigheter og er i god nok fysisk form til å gjennomføre 

padleturen 
• Du vil be om veiledning dersom du er i tvil om regler som gjelder for sikker bruk av 

kajakker. (Det kan i slike tilfeller avtales enkel innføring i padleteknikk og 
egenredning/kameratredning. Timespris er kr 500 pr. time for instruktør.) 

• Du vil informere utleiepersonalet dersom du har lite padleerfaring og at du derfor vil 
holde deg maksimalt 50 meter fra land under hele padleturen 

• Du har fått utlevert en flytevest sammen med kajakken og at du vil ha på deg 
flytevesten under hele padleturen 

• Du bekrefter at det kun er du som skal bruke kajakken og eventuelt annet utstyr du 
har leiet av Arås båtforening 

• Du selv er ansvarlig for å sjekke værmelding og ikke legge ut på tur dersom vær og 
vindforhold kan medføre fare i forhold til dine ferdigheter i kajakk 

• Utleier ikke er ansvarlig for plutselig værskifte 
• Du selv er ansvarlig for å gjøre deg kjent med området du skal padle i 
• Sjekkliste for bruk av kajakk skal fylles ut.  
• Kajakk, redningsvest, padleåre, vest og spruttrekk skal sjekkes for skader og/eller 

mangler både før og etter padleturen, og eventuelle feil og mangler skal noteres på 
sjekklisten 

• Du er ansvarlig for å levere kajakken, redningsvest og eventuelt annet utstyr tilbake i 
samme stand som det var ved utleie 

• Du forplikter deg til å umiddelbart melde fra til Arås båtforening, dersom du gjør funn 
av skader og/eller sikkerhetsmessige feil på utstyret du skal leie eller har leiet 

• Du er erstatningspliktig for eventuelle nye skader på utstyret 
• Du selv sørger for en eventuell ulykkesforsikring som inkluderer kajakkpadling 
• Du har lest gjennom sikkerhetsreglene og vil følge disse 

 

Øvrige vilkår for leie av kajakk: 

• Dersom du ikke kan forevise våtkort, kan utleier stille krav om at nødvendige 
padleferdigheter demonstreres og at du har tilstrekkelig kunnskap om egenredning 
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• Dersom en gruppe leier sammen, kan det godtas reduserte krav til egenferdigheter i 

padling og egenredning for deler av gruppen, så lenge minimum èn person i gruppen 
har nødvendige padleferdigheter og kan kameratredning, og at denne påtar seg 
ansvart for å sørge for at gruppen holder seg samlet under hele padleturen.  

• Ved utleie av en kajakk betales en fastsatt pris pr. døgn eller uke 
 
 

 
 
 

Undertegnede har lest og akseptert vilkårene for leie 
 
 
Nøtterøy, den  _______________________________________  
 
 
Underskrift:  __________________________________________________________ 
 

Personalia - leietaker 

Navn 
 
 
 

 

Adresse 
 
 
 
 
 

 

Tlf. nr. 
 
 
 

 

E-post  

 


