1.

Bestillinger
a)

Skriftlig kontrakt. Når turen er bestilt vil du motta en kontrakt med faktura for
forskuddsbetaling. Kontrakten signeres og returneres til oss.
Bestillingen trer i kraft når vi har mottatt signert kontrakt, fått bestillingen
bekreftet på mail eller faks og depositum er betalt. Dersom ikke annet er avtalt i
kontrakten er minimum leietid 5 timer med passasjerer om bord.

2.

Avbestillinger.
a)

Avbestilling må skje skriftlig. Dersom avbestilling mottas mindre enn 30 dager
før avtalt dato faktureres kunden for hele forskuddsbetalingen.

b)

Dersom avbestilling skjer mindre enn 14 dager før avtalt tur faktureres kunden
for hele turen i tillegg til kr 200.-/person beregnet etter minimumsantallet som
står i kontrakten.

c)

Dersom avbestilling skjer mindre enn 8 dager før bestilt tur må i tillegg alle
bestilte matvarer betales til full pris, og kompensasjon pr passasjer etter
minimumsantallet heves til kr 400.-

3.

Leie av fartøyet
Leie av fartøyet er basert på timecharter og inkluderer drivstoff, mannskap og
passasjerforsikring.
Leien regnes fra bestilt avgang og til siste passasjer har gått i land i Oslo. Minimum
leietid er 5 timer.
I høysesongen er leiepris kr 5 500.-/time + 8% mva, og i lavsesongen kr 4 000.- + 8%.

4.

Matservering
Det er spiseplikt om bord dersom ikke annet er bestemt i kontrakten. Matbestilling må
være mottatt senest 8 dager før.

5.

Drikkevarer
a)

Det er samme regler for servering av alkohol om bord på et passasjerfartøy
som på en restaurant. I tillegg kommer strenge regler om å ivareta
passasjerenes sikkerhet. Se «Alkoholloven» §1-4, §8-2, § 8-1 og
«Alkoholforskriften» §1.

b)

Som ansvarlig for turen plikter vi å gjøre passasjerene oppmerksomme på at
det er forbudt å nyte alkohol ved kai, eller medbringe drikkevarer av noe slag
om bord i fartøyet, og berusede passasjerer vil bli bortvist ved landgangen.
Båtens mannskap har full rett til å sjekke bager o.l., og beslaglegge medbrakte
drikkevarer.

c)

Overtredelse av disse eller andre bestemmelser må betraktes som grovt
kontraktbrudd, og gir kapteinen, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å
ilandsette passasjerer eller avlyse hele turen. I slike tilfelle vil arrangøren bli
holdt økonomisk ansvarlig for tap som rederiet får.

6.

Ansvar
a)

Rederiet har gyldig passasjerforsikring

b)

Gjenglemte saker fås tilbake ved henvendelse tlf 908 12 080

c)

Rederiet erstatter ikke klær/gjenstander som ikke skyldes grov uaktsomhet fra
rederiets side.

d)

Rederiet fraskriver seg ethvert erstatningskrav for tap av liv, skade på person/
gjenstand som gyldig kan fraskrives etter sjølovens kap.6 eller andre tap
grunnet havari eller andre driftsbrudd.

7.

e)

Ansvarsbegrensning gjelder etter sjølovens kap. 10

f)

Bading fra båten er ikke tillatt.

Betaling
Hele turen, inkl. bestilte drikkevarer og mat vil bli fakturert arrangøren. Det er viktig for
begge parter å arrangørens regning, eller betales kontant av den enkelte passasjer.
Etter turen vil arrangøren motta faktura med fradrag av innbetalt depositum. Fakturaen
er netto kontant og skal betales umiddelbart. Dersom betaling ikke er mottatt innen 10
dager etter dato på fakturaen, belastes arrangøren med et purregebyr.

