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Forskudd for leie av "Risør II" med skipper	Risør ...........

Tokt fra dato:............ kl. ........ til dato. ............ kl. ........

Avtalt toktavgift: Kr. .............................	Forskudd: Kr. ..........................

Forskudd bes innbetalt innen 14 dager.
Når forskuddet er mottatt av Stiftelsen, er tidsrommet for toktet reservert.
Hvis ikke forskuddet er mottatt innen 14 dager, kan Stiftelsen fritt gjøre avtale med andre leietakere.

Hvis leietaker skulle ønske å avlyse eller forandre tidsrommet for toktet, vil toktavgiften likevel måtte betales så fremt ikke Stiftelsen finner andre leietakere. 
Skyldes avlysningen alvorlige grunner eller force majeure som kan dokumenteres, må leietaker kun betale 20% av toktavgiften pluss eventuelle dokumenterte utgifter.
Finner Stiftelsen andre leietakere, må kun et avlysningsgebyr på kr. 1.000,- betales samt Stiftelsens eventuelle dokumenterte utgifter.

Innbetaling av forskuddet anses også som godkjenning av vedlagte "Utleievilkår".








Leieavtale for tokt med skipper.

1.
Toktavgiften inkluderer leie av båt med skipper. Leietakerne er å anse som mannskap under opplæring og må delta i alle gjøremål ombord, alt fra seilsetting til rorvakter og byssetjeneste. 
2.
I tillegg til toktavgiften kommer: 
a.	Leietakerne holder selv kosten. Innkjøp før toktet kan eventuelt avtales med skipper.
b.	Utgifter til diesel og olje under toktet, 10 kr. pr liter diesel.
c.	Eventuelle havneutgifter.
d.	Eventuell leie av sengetøy, kr 125,- pr. sett.
e.	Eventuell rengjøring av båten. Minstepris 500,- kr.
f.	Tilbringerkjøring hvis toktet ikke starter/slutter i Risør, 50 kr. pr. n.m. eller etter nærmere avtale.
g.	Eventuelle ekstra mannskapsutgifter.
h.	"Risør II" T-skjorter og gensere kan kjøpes ombord.
Faktura for resten av toktavgiften med eventuelle tillegg blir sendt etter avsluttet tokt. 
Denne må betales innen 14 dager fra fakturadato.
3.
Hvis Stiftelsen mener det vil være nødvendig (p.g.a. toktets art/leietakerens uerfarenhet) at det er nødvendig med utvidet mannskap, kommer dette i tillegg etter nærmere avtale.
4.
Stiftelsen har redningsvester og sikkerhets-seler til alle deltagerne. Deltagerne må selv ha med oljehyre, seilerstøvler og varmt tøy.
Stiftelsen har også dyner/puter til alle deltagerne. Deltagerne må selv ha med sengetøy. 
Hvis sovepose medbringes, behøves ikke dynetrekk, men laken og putevar må medbringes. Hvis ikke sengetøy medbringes kan dette leies av stiftelsen for 125 kr. pr sett.
5.
Ved avslutning av toktet, skal båten ryddes og vaskes. Sengetøy og puter/madrasser skal luftes og eventuelt tørkes. Dørken skal skures. 
Stiftelsen kan eventuelt utføre dette mot betaling. Minstepris er 500,- kr.
6.
Hvis båten ikke skulle være klar til avtalt avreisetid, vil det bli gitt prisavslag i forhold til forkortet tokt. Blir forsinkelsen vesentlig i forhold til toktets varighet, vil det bli gitt tilbud om nytt tidsrom for tokt eller toktet avlyst uten avgift for leietaker. 
Innbetalt forskudd vil da bli returnert.
7.
Hvis skipper vurderer hjemreise på avtalt tidspunkt som utilrådelig p.g.a. været, utsettes hjemreise. Blir forsinkelsen vesentlig slik at leietaker må benytte annen hjemtransport, kan Stiftelsen redusere toktavgiften med inntil et døgns leie.

Vi håper dere får et hyggelig og lærerikt tokt med "Risør II".

Vennlig hilsen

Stiftelsen R/S Risør II.
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