
 

 
Leiekontrakt for utleie av vannscooter, 
Spark 3 seter 90 HK 2015 modell 
 

Utleier: 

Navn: Tornes Fjordcamping 

Adresse:  

Postnummer/Sted: 6443 Tornes i Romsdal 

Telefon: 470 25 814 

E-post: post@tornesfjordcamping.no 

 

Leietaker: 

Navn:  

Adresse:  

Postnummer/Sted:  

Telefon:  

E-post:  

 

Leietid: 

Fra:____________________ Til: ____________________ 

 

Leiepris: ________________ 

 

Utleier har sett legitimasjon: ____________________ 

 

Egenandel ved skade er 15.000,- ink mva. Koster reparasjon av eventuell skade under dette beløpet, betaler 

leietaker prisen skaden koster å reparere. 

Leietakeren er gjort kjent med og har akseptert leievilkårene som gjelder for leieforholdet. 

 

Sted/dato: ________________________________ 

 

 

________________________________     ________________________________ 

Leietakers underskrift       Utleiers underskrift 



 
 

Leievilkår 
 

1. I leietiden og inntil vannscooteren er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for 

vannscooteren og bruken av den. 

2. Leietaker skal til enhver tid bruke redningsvest og ha festet dødmannssnor på vest eller 

rundt hånden. 

3. Leietaker plikter å sørge for daglig tilsyn til vannscooteren. Ved lengre leie, over tre dager, 

skal oljenivået kontrolleres og man skal utføre gjennomspyling av ferskvann etter bruk. 

4. Dersom man trenger mer bensin, skal leietaker fylle dette selv. Det følger med en tank 

bensin ved leie. 

5. Vannscooteren skal IKKE brukes av personer som er påvirket av alkohol eller andre 

berusende midler, til noen form for ulovlig virksomhet, eller av andre personer enn 

leietakeren uten samtykke fra eieren. 

6. Man må holde seg til reglene ved bruk av vannscooter på sjøen, for å kjøre fortere enn 5 

knop må man befinne seg 400 meter fra land eller mer. 

7. Leietakeren skal levere vannscooteren tilbake i samme tilstand som den ble utlevert, og til 

avtalt tidspunkt. Blir ikke avtalen overholdt i forhold til tid, blir leietaker fakturert for 

overtidsleie pålydende kr 1.000,- per time. 

8. Leietaker er erstatningsansvarlig for alle skade påført personer og/eller kjøretøy dersom 

skaden skyldes uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leietakeren økonomisk ansvarlig for 

skader påført vannscooteren i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som 

fremgår i leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke 

dekkes av forsikringen. 

9. Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved 

driftsstans av kjøretøyet. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som 

leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden. 

10. Alle personer som ønsker å leie vannscooter, må fremvise legitimasjon, og må være 18 år 

eller eldre. Foreldre med barn på 12 og oppover kan leie vannscooter til disse, men 

kontrakten skal stå i foreldrenes navn.  Foreldrene til personer under 18 år MÅ være 

tilstede på campingen under kjøring, og innehar alt ansvar. 

11. Leietakeren plikter seg til å behandle vannscooteren på en aktsom og forsvarlig måte. 

12. Vannscooteren er registrert for tre personer, maks vekt 205 kg. Dette må holdes, og det 

anbefales kun to vokse på denne type vannscooter. 

13. Leietaker og brukere plikter til enhver tid å følge sjøvettreglene. 


