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Hyresobjekt 
Dessa bokningsvillkor gäller för korttidshyra av Dalslands Kanal AB:s uthyrningsbåtar. Av 
beskrivningen för respektive båt framgår tekniska specifikationer, storlek, utrustning och 
kringutrustning. Drivmedel, städning och förbrukningsmaterial ingår inte i hyran. 

 
Båten får endast användas i inom Dalslands kanals vattenled, dvs Farled 956, om inte 
annat har bestämts skriftligen mellan parterna. 
 
Hyrestagaren får inte hyra ut båten till annan. Båten får ej användas för tävling eller 
för bogsering eller transport av personer eller gods mot ersättning. Förbudet mot 
bogsering gäller även jolle. Hyrestagaren ansvarar för att hen har tillräcklig kunskap 
om båtar, motorer, navigering, och väjningsregler för att kunna framföra och sköta 
båten. Båthyraren kan använda sig av tredje person som har ovan nämnda kunskap 
men är fortfarande ansvarig för att båten framförs och sköts på rätt sätt. Om 
hyrestagaren väljer att använda sig av tredje person ska uthyraren underrättas.  
 
Hyra 
Betalning för hyresperioden erläggs vid bokning av båten. Biljetter till samtliga 
slussar i kanalsystemet ingår i hyran. Förbrukningsvaror ingår ej i hyran och 
båthyraren ska ta med sängkläder, handdukar och annan personlig utrustning. 
 
Avbeställningsskydd 
Avbeställningsskydd kan köpas vid bokning av båten för SEK 750. Om avbokning 
sker senast 28 dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela beloppet, 
avbokningsskyddet återbetalas inte. För avbokning från dag 27 före hyresperiodens 
början och senare gäller villkoren under ”Avbokning” under förutsättning att 
avbeställningsskydd köpts i samband med bokningen. Avbokningsskydd kan inte 
köpas till vid ett senare tillfälle. 
 
Deposition 
Hyrestagaren ska i samband med bokning av båten erlägga en deposition på SEK 
6 000, som betalas tillbaka när båten lämnats till uthyraren i samma skick som den 
hämtades. 
 
Försäkring  
Uthyraren ansvarar för att båten med tillbehör är helförsäkrad med en självrisk på 
SEK 9 520 (2021). Försäkringens villkor och omfattning framgår av den kopia av 
försäkringsbrevet som tillhandahålls av uthyraren.  
 
Överlåtelse av kontrakt  
Hyrestagaren har inte rätt att överlåta hyreskontraktet till annan person.  
 
Skötsel 
Hyrestagaren ansvarar för att båten under hyrestiden vårdas väl och är skyldig att 
följa uthyrarens instruktioner rörande båtens skötsel. Om båten av hanteras 
ovarsamt eller vanvårdas så att betydande risk för väsentlig värdeminskning 
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föreligger har uthyraren rätt att häva avtalet. Erlagt hyresbelopp och 
depositionsbelopp tillfaller därvid uthyraren såsom skadestånd.  
 
Åtgärder vid fel, skada och förlust 
Vid fel eller skada på båt eller tillbehör åligger det hyrestagaren, liksom vid förlust av 
båt eller tillbehör, att snarast möjligt underrätta uthyraren. Uthyraren ska efter sådan 
underrättelse omedelbart meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas.  
 
Hyrestagarens ansvar vid skada och förlust  
I den mån förlust av eller skada på båt eller tillbehör inte omfattas av sådan 
försäkring som sägs under ”Försäkring” är hyrestagaren skyldig att ersätta förlusten 
eller skadan. Omfattas förlusten eller skadan av försäkringen är hyrestagaren 
betalningsansvarig för självrisken.  
 
Avbokning 
Om avbokning sker senast 28 dagar före hyresperiodens början återbetalas inte 
erlagd hyra, med mindre att avbokningsskydd köpts vid bokning av båten.  
Om avbokning sker senare än 28 dagar före hyresperiodens början återbetalas hyran 
för båten med avdrag för avbeställningsskyddet, under förutsättning att: 

a) Avbokningsskydd köptes i samband med bokning av båten. 
b) Omständigheten som ligger till grund för avbokningen inte var känd när 

bokningen gjordes. 
c) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art som drabbar dig själv, 

familj eller medresenär och kan styrkas med läkarintyg, intyg från 
försäkringsbolag eller liknande. 

d) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar. 
e) Det inträffar en allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat 

förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du 
ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din 
bostad.  

f) Restriktioner eller andra begränsningar som utfärdats av myndigheter som gör 
det omöjligt att nyttja båten under hyresperioden. 
 

Hyrestagaren ska styrka sitt förhinder med intyg från läkare, myndighet, 
försäkringsbolag eller motsvarande. Intyget ska skickas senast en vecka efter 
avbokningsdagen till info@dalslandskanal.se eller med post till Dalslands Kanal AB, 
Nils Ericsons väg 1, Upperud, 464 72 Håverud. Vid avbokning återbetalas inte 
avgiften för avbeställningsskyddet.  
 
Återlämnande vid hyrestidens utgång 
Hyrestagaren ska vid hyrestidens utgång återlämna båten på den plats som 
överenskommits. Båten ska lämnas väl städad och i samma skick som vid 
avhämtning. Uthyraren har innan förhyrningen av båten genomgått utrustningslistan 
med anteckningar om båtens skick. Hyrestagaren har godkänt utrustningslistan med 
vad som framgår av den.  
 
Vid återlämnandet ska uthyraren och hyrestagaren gemensamt besiktiga båten. 
Skador på båten och avvikelser från utrustningslistan ska ersättas och i första hand 
dras av från erlagd deposition. Om inte depositionen täcker skador och brister ska 
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hyrestagaren senast 10 dagar efter återlämnandet betala överstigande belopp. Vid sen 
betalning har uthyraren rätt till ränta enligt lag.  
 
Båten ska återlämnas fulltankad. Ej upptankad båt debiteras med bränslekostnaden 
samt 1 500 kronor. 
 
Finns det fara för att hyrestagaren kommer lämna båten senare än avtalad tid ska hen 
omedelbart underrätta uthyraren. Medger uthyraren inte att hyrestiden förlängs eller 
att båten återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, skall båthyraren 
betala ett vite på SEK 5 000 för varje påbörjat dygn som dröjsmålet består. 
Dröjsmålsavgiften förfaller till betalning omedelbart. Ansvaret för båten övergår på 
uthyraren när båten återlämnats.  
 

Dalslands Kanal AB 
batuthyrning@dalslandskanal.se 
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