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ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 2012 

 

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Dessa villkor rekommenderas av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Villkoren tillämpas 

på hyresavtal för båtar (”Båt”) mellan Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s 

medlemsföretag (”Uthyrningsföretag”) och hyrestagaren (”Hyrestagare”) i fall där 

Uthyrningsföretaget har meddelat att dessa villkor tillämpas. Hyrestagarens namn, 

hyresobjektet, kontaktuppgifter och uthyrningens specialvillkor framgår ur varje enskilt 

hyresavtal (”Hyresavtal”). Om det finns motstridigheter mellan dessa allmänna hyresvillkor 

och hyresavtalets specialvillkor skall hyresavtalets villkor i första hand tillämpas.  

 

2 HYRESTID 

 

Hyrestiden börjar vid den tidpunkt som avtalats i kontraktet eller så snart som Båten kan 

överlämnas till Hyrestagaren på den överenskomna överlämningsplatsen ifall denna tidpunkt 

är senare än tiden i Hyresavtalet. Hyrestiden slutar när Båten återlämnats i enlighet med 

Hyresavtalet. Den tid som hänför sig till Båtens överlämnande, instruktioner för Båtens 

användning och återlämning av Båten räknas till hyrestiden.  

 

3 BÅTENS ANVÄNDNING 

 

Hyrestagaren är skyldig att sköta Båten lika bra som en omsorgsfull person sköter sin egen 

samt iaktta särskild omsorg och försiktighet vid Båtens gång. Hyrestagaren förbinder sig att 

vid användning av Båten iaktta de krav som sjölagen ställer för fartygs befälhavare samt att 

följa andra gällande lagar och förordningar.  

 

Hyrestagaren ansvarar för att den som framför Båten har tillräckliga kunskaper och färdigheter 

för hantering av den hyrda Båten på ifrågavarande seglingsområde.  

 

Hyrestagaren förbinder sig att använda Båten inom det seglingsområde som avtalats i 

Hyresavtalet. Det är förbjudet att föra Båten utanför det överenskomna seglingsområdet.  

 

Båten skall låsas då den lämnas utan uppsikt.  

 

Rökning är förbjuden inne i Båten.  

 

Det är förbjudet att ta husdjur ombord på Båten, om inte annat överenskommits i 

Hyresavtalet.  

 

Uthyrningsföretaget har äganderätt till Båten. Hyrestagaren har inte rätt att överlämna eller 

överföra Båten till tredje man under hyrestiden, om inte annat skriftligen överenskommits i 

Hyresavtalet.  

 
4 ÖVERLÄMNING AV BÅTEN TILL HYRESTAGAREN  

 

Båten överlämnas till Hyrestagaren vid hyrestidens början vid den överenskomna platsen. Om 

parterna inte avtalat om platsen för överlämnandet, överlämnas Båten vid 

Uthyrningsföretagets verksamhetsställe.   

 

Ifall Hyrestagaren inte får Båten i sin besittning i enlighet med det överenskomna, kan 

Hyrestagaren kräva hyresnedsättning som motsvarar dröjsmålet, eller häva avtalet om 

dröjsmålet inte åtgärdas inom skälig tid.  

 

Båten överlämnas till Hyrestagaren med den utrustning som framgår ur 

utrustningsförteckningen och med fylld bränsletank. Hyrestagaren bör kontrollera Båtens skick 
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när Uthyrningsföretaget överlämnar Båten till Hyrestagaren. Om det inte i samband med 

denna kontroll framkommer något klart fel eller bristfällighet och Hyrestagaren inte meddelar 

Uthyrningsföretaget om ett dylikt fel eller brist i samband med kontrollen, anses Hyrestagaren 

godkänna Båten i vederbörligt skick. 

 

5 HYRETAGARENS ANSVAR FÖR BÅTEN OCH DESS UTRUSTNING UNDER 

HYRESTIDEN 

 

5.1 Hyrestagarens grundsjälvrisk  

 

Upp till självriskens (”Självrisk”) övre belopp som är utsatt i Hyresavtalet är hyrestagaren 

skyldig att: 

a) Ersätta de skador som förorsakats Båten och dess utrustning under hyrestiden. 

b) Ersätta delar och utrustning som försvunnit från Båten under hyrestiden.  

 

5.2 Hyrestagarens ansvar för alla skador 

 

Om de skador som förorsakats Båten eller Uthyrningsföretaget följer av Hyrestagarens uppsåt, 

grova vårdslöshet, att Båten använts under påverkan av alkohol eller annat rusmedel eller att 

Båten använts för kriminella ändamål eller att Hyrestagaren i övrigt väsentligen brutit mot 

Hyresavtalets villkor, är Hyrestagaren skyldig att ersätta den skada som förorsakats 

Uthyrningsföretaget i dess helhet.  

 

5.3 Befriande från ersättningsansvar 

 

Hyrestagaren befrias från ersättningsansvaret om Uthyrningsföretaget erhåller full ersättning 

ur försäkring eller av den som orsakat skadan.  

 

6 FÖRSÄKRINGAR 

 

Uthyrningsföretaget har tecknat en gällande båtförsäkring för Båten, vilken omfattar 

ansvarsförsäkring och skadeförsäkring. Båtens ansvarsförsäkring uppgår till [•] euro. 

Skadeförsäkringen följer villkoren för båtkaskoförsäkring. Försäkringen täcker inte 

personskador eller trasigt eller försvunnet lösöre.  

 

7 HYRA OCH BETALNING AV HYRAN 

 

Hyrans storlek bestäms enligt Uthyrningsföretagets gällande prislista vid tidpunkten för 

hyrestidens början, om inte annat avtalats.  

 

Hyrespriserna inkluderar användningsrätt till Båten för den besättning som nämns i 

Hyresavtalet, den båt- och boendeutrustning som nämns i utrustningsförteckningen samt 

båtförsäkring. Hyrestagarens grundsjälvrisk som nämns i punkt 6 ingår inte i priset.  

 

Då Hyrestagaren reserverat Båten erhåller han en bokningsbekräftelse/faktura. 

Bokningsbekräftelsen är bindande för Uthyrningsföretaget och Hyrestagaren. Ifall 

Hyrestagaren vill avboka reservationen och häva Hyresavtalet, ersätts den erlagda hyran 

endast om Uthyrningsföretaget hittar en ny Hyrestagare för Båten. I detta fall uppbär 

Uthyrningsföretaget en kostnad av Hyrestagaren för de skäliga utgifter som 

Uthyrningsföretaget haft för att hitta en ny Hyrestagare.    

 

Som förskottsbetalning uppbärs en reservationsavgift om [•] % av Båtens hyra. 

Reservationsavgiften skall betalas inom 7 dagar från bokningsbekräftelsens datum. Om 

Hyrestagaren inte erlägger betalningen inom utsatt tid, förfaller bokningen och Hyresavtalet 

upphävs. Den återstående andelen av hyran skall betalas på fakturans förfallodag, senast 28 

dagar före hyrestidens början.    
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En garantiavgift som motsvarar Självriskens övre gräns uppbärs av Hyrestagaren. 

Garantiavgiften skall betalas innan Båten överlämnas till Hyrestagaren. Garantiavgiften 

returneras till Hyrestagaren efter hyrestiden, såvida det inte finns grund för 

Uthyrningsföretaget att göra avdrag på grund av skador eller fel som förorsakats Båten eller 

dess utrustning.   

 

8 UTHYRNINGSFÖRETAGETS SKYLDIGHETER 

 

Uthyrningsföretaget skall överlämna Båten till Hyrestagaren i gott skick och i enlighet med 

Hyresavtalet och enligt lag vid avtalad tid och på avtalad plats. Uthyrningsföretaget är vidare 

skyldigt att ge tillräcklig handledning och instruktioner gällande användning av Båten.  

 

9 BRÄNSLE OCH SKÖTSEL AV BÅTEN 

 

Hyrestagaren betalar för det bränsle som används. Uthyrningsföretaget är skyldig att 

informera Hyrestagaren om vilket bränsle som skall användas. Hyrestagaren står för de skador 

som uppkommer på grund av användning av fel bränsle.  

 

Hyrestagaren är under hyrestiden skyldig att utföra normal kontroll av Båten, såsom t.ex. 

kontroll av motoroljans mängd, kylar- och ackumulatorvätskan, kölsvinets skick osv.. 

Hyrestagaren ansvarar även för Båtens renlighet under hyrestiden och för städning i slutet av 

hyrestiden.   

 

10 ÅTGÄRDER SOM HYRESTAGAREN ÄR SKYLDIG ATT VIDTA VID FEL, SKADOR OCH 

STÖLD 

 

Hyrestagaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Uthyrningsföretaget om fel, skador och 

stöld som drabbat Båten. Vid stöld skall en polisanmälan göras utan dröjsmål. 

Uthyrningsföretaget skall efter detta meddela Hyrestagaren om vilka åtgärder som skall vidtas 

med anledning av det inträffade. Ifall Hyrestagaren försummar sin plikt att utan dröjsmål 

meddela Uthyrningsföretaget om de fel som Hyrestagaren observerat, ansvarar 

Uthyrningsföretaget inte för de skador som uppkommit efter detta.  

 

När en skada uppkommer skall Hyrestagaren omedelbart vidta de åtgärder som krävs på basis 

av försäkringskraven i den försäkring som Uthyrningsföretaget tecknat för att konstatera 

skadan och för att förhindra att ytterligare skador uppkommer. Vid personskador skall polisen 

alltid meddelas. Ifall Hyrestagaren försummar att göra ovannämnda anmälningar, svarar 

Hyrestagaren för de skador som detta orsakat Uthyrningsföretaget. · 

 

11 UTHYRNINGSFÖRETAGETS ANSVAR I VISSA FALL 

 

Ifall det under hyrestiden uppstår ett tekniskt fel eller annat fel i Båten som inte beror på 

Hyrestagarens vårdslöshet, kan Hyrestagaren kräva avhjälpande av felet på 

Uthyrningsföretagets bekostnad. Om felet beror på Båtens skick och är väsentligt och 

Uthyrningsföretaget inte kan avhjälpa felet eller erbjuda en ersättande Båt inom skälig tid, har 

Hyrestagaren rätt att häva avtalet. Hyrestagaren har rätt att kräva hyresnedsättning för den 

tid som det tagit att avhjälpa felet eller bristen eller för den tid då Båten inte kunde användas.  

 

Uthyrningsföretaget ansvarar inte för indirekta skador som förorsakats av ett fel i Båten. För 

andra skador är Uthyrningsföretagets ersättningsansvar högst en (1) månads hyra, eller om 

hyrestiden är kortare än detta, den summa som motsvarar hyran. Ifall Hyrestagaren 

försummar sin plikt att utan dröjsmål meddela Uthyrningsföretaget om fel som Hyrestagaren 

observerat, svarar Uthyrningsföretaget inte för fel som uppkommit efter detta.  
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12 ÅTERLÄMNING AV BÅTEN 

 

Båten skall återlämnas till den avtalade platsen vid hyrestidens slut. Båten skall återlämnas 

städad, med avfallsbehållarna tömda och bränsletanken fylld. Om Hyrestagaren försummar de 

ovannämnda förpliktelserna, kan Uthyrningsföretaget kräva ersättning för alla utgifter som 

försummelsen förorsakat Uthyrningsföretaget. Ifall Hyrestagaren återlämnar Båten före 

avtalad återlämningstid, ersätts inte den oanvända hyrestiden.   

 

13 UPPHÖRANDE AV AVTALSFÖRHÅLLANDET 

 

Hyresavtalet upphör vid hyrestidens utgång. 

 

14 UTHYRNINGSFÖRETAGETS RÄTT ATT HÄVA AVTALET 

 

Uthyrningsföretaget har rätt att häva Hyresavtalet under hyrestiden om det framkommer att 

Hyrestagaren väsentligen bryter mot detta avtal, eller att Hyrestagaren enligt 

Uthyrningsföretagets uppfattning inte förmår att handskas med Båten på ett lämpligt sätt. Den 

hyra som Hyrestagaren betalat återbetalas inte i detta fall. Hyrestagarens kostnader som 

uppkommit på grund av hävning av avtalet ersätts inte.  

 

Uthyrningsföretaget har rätt att häva Hyresavtalet före hyrestidens början ifall Båten inte kan 

överlämnas till Hyrestagaren på grund av ett oöverstigligt hinder (force majeure) som inte 

beror på Uthyrningsföretaget och Uthyrningsföretaget inte heller kan överlämna en ersättande 

Båt. Uthyrningsföretaget skall meddela Hyrestagaren om detta oöverstigliga hinder utan 

ogrundat dröjsmål. Hyrestagaren har då rätt att få tillbaka hela den hyra som denne betalat. 

Eventuella kostnader som Hyrestagaren haft ersätts inte.  

 

15 HYRESTAGARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET 

 

Hyrestagaren har rätt att häva avtalet ifall Uthyrningsföretaget väsentligen bryter mot dessa 

allmänna hyresvillkor eller mot Hyresavtalets villkor och Uthyrningsföretaget inte avhjälper sitt 

avtalsbrott inom skälig tid.  

 

Hyrestagaren har rätt att häva avtalet på grund av ett oöverstigligt hinder (force majeure) 

som inte beror på Hyrestagaren och som uppstår före hyrestidens början. Hyrestagarens 

eventuella kostnader som uppkommit på grund av hävningen av avtalet ersätts inte.  

 

Om Hyrestagaren kräver hävning av avtalet på grund av andra orsaker än de ovannämnda, 

har denne inte rätt att få den betalda hyran tillbaka. Ifall Uthyrningsföretaget hittar en annan 

Hyrestagare uppbärs en annulleringsavgift som motsvarar de skäliga kostnader som 

Uthyrningsföretaget haft. Hyrestagarens eventuella kostnader ersätts inte.   

 

16 LAG SOM SKALL TILLÄMPAS OCH AVGÖRANDE AV TVISTER 

 

På Hyresavtalet och dessa hyresvillkor tillämpas finsk lag.  

 

Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom diskussion mellan parterna och om 

Hyrestagaren är en konsument, kan Hyrestagaren föra saken till konsumenttvistenämnden för 

behandling.  

 

Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, avgörs tvister 

angående de allmänna hyresvillkoren för båt eller hyresavtalet i tingsrätten på Hyrestagarens 

hemort. Om Hyrestagaren är en näringsidkare eller annars samtycker till det, kan tvisten lösas 

i tingsrätten på Uthyrningsföretagets hemort.   

  

 


