
 

AVTALE OM LEIE AV BÅT OG HUS 

Leiers Navn: 
 

 

Hus Nr: 
Nr/type båt: 
Kausjon ved ankomst (utleier): 
 
Kausjon ved avreise (leietaker): 
 

Båt – regler / sjekkliste 
Leier er forpliktet til å gå gjennom sjekkliste sammen med utleier, både ved ankomst og ved 

avreise. Dette som en sikkerhet for både leier og utleier i tilfelle noe er i ustand eller ikke 

stemmer med beskrivelse. Leier hefter for skader eller mangler som måtte oppstå under 

leieperioden.  

Båtene er forsikret med egenandel på kr. 20000,- Dvs. hvis leier skader båten og 

reparasjonskostnader er større enn egenandel hefter man kun for egenandel. Ved mindre 

skader enn egenandel betales de faktiske utgifter for reparasjonen. 

 

- Skader som skjer under kjøring i forbudte områder og/eller under uforsvarlige værforhold 

er ikke forsikret , dvs leier må betale hele skaden/reparasjon, egenandel gjelder ikke da. 

- Drivstoff betales av leier 

- Sleping pga. tom dieseltank eller dårlig vær betales av leier 

- Sleping pga. skade i forbudt område betales av leier 

- De med dieselbåt – IKKE stopp motoren når dere er ute på sjøen. Gjøres dette, og gjester 

må hentes og slept inn, må et gebyr på NOK 2.000 betales utleier. 

- Alltid bruke kartplotter og kart når båten forflyttes 

- Værforholdene skifter fort på sjøen – sjekk værmeldingen før du drar på sjøen www.yr.no 

Titran og respekter utleiers varsel/forbud mot fiske i dårlig vær! 

- Det er ikke lov å fiske nærmere enn 100m fra fiskeoppdrett/farm 

- Avfall fra fisk skal tømmes i sjøen samme dag, i god avstand fra flytekai/anlegg, dvs. Det 

må fraktes ut med båt 

- Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter 

eller med motor større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis 

- Respektere fartsgrenser på sjøen og ta hensyn til andre båter. Maks fart ved passering av 

kaianlegg/flytekai er 5 knop. 

 

 

 

http://www.yr.no/


 

 

Beskrivelse båt og utstyr Ankomst Avreise 

Drivstoff , fulltanket   

Motor fungerer   
Propell og kjøl i orden   

Båt er rengjort   
Ekkolodd / Kartplotter   

Fiskekasse   
Redningsvest   

 

Leier bekrefter at overgivelsen av hus, båt og motor er OK 

Hitra den:                          Underskrift leietaker: 

 

Utleier  bekrefter at tilbakelevering av hus,  båt og motor er OK 

Hitra den:            Underskrift utleier: 

 

Alle aktiviteter på land eller på sjøen gjennom hele ditt opphold hos oss i Angelamfi Hitra 

er ditt ansvar – vis hensyn og ta ansvar for evt. skade du måtte påføre andre eller deres 

eiendeler. 

Vi håper du får ett fint opphold her hos oss. God ferie! 

Vennlig hilsen alle oss i Angelamfi Hitra       


