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Leiekontrakt 
Plass i kajakkhotell ved Tangen camping 

 

1. Kajakken oppbevares på brukers eget ansvar i forhold til hærverk, tyveri og eventuelt 

andre skader som kan oppstå i forbindelse med bruk av stativene. SIFs forsikring 

dekker ikke private kajakker i forbindelse med tyveri, brann eller annen påført skade 

Leietaker må selv besørge eventuell forsikring av kajakken. 

  

2. Utleieplass leies for en sesong eller et år ad gangen. Leietaker har fortrinnsrett til egen 

utleieplass for neste periode.  

 

3. Leie per plass:  

 

a. Medlem i SIF:  

i. Kr 750,- pr sesong/halvår (april-september eller oktober-mars). 

ii. Kr 1250,- pr år 

b. Ikke medlemmerr: 

i. Kr 1100,- pr sesong/halvår (april-september eller oktober-mars). 

ii. Kr 1600,- pr år 

 

 

4. Leien betales forskuddsvis til konto 1338.20.00018 eller Vipps #122096. Merk 

innbetaling med fullt navn og «SIF kajakkhotell». Betalingsbekreftelse sendes på mail 

til padlegruppa@setskogif.no. Utleieplass kan ikke tas i bruk før leieavgift er betalt. 

 

5. Leietaker har fortrinnsrett til egen utleieplass for neste periode. Årsleien fastsettes av 

SIF hovedstyret. Leietaker mottar påminnelse om betaling på mail og/eller sms. Ved 

utelatt betaling eller opphør av leieavtale kan SIF fjerne uavhentet kajakk/utstyr 14 

dager etter at varsel om fjerning er sendt på e-post eller SMS. 

 

6. 3 måneders gjensidig skriftlig oppsigelse til padlegruppa@setskogif.no. Innbetalt leie 

refunderes ikke selv om plassen ikke brukes deler av tiden. Unntakt er leietakere som 

ønsker å redusere fra helårsleie til kun sesong, får refundert mellomlegget dersom de 

sier opp innen 3 mnd før neste sesong.  

 

7. Utleien administreres av padlegruppa i SIF. Eventuelle klager/tvister sendes til 

padlegruppa som søker å løse tvisten på laveste nivå. SIF hovedstyret er øverste 

klageinnstans. Leietaktere som ikke fyller vilkårene for leie kan ved styrevedtak fratas 

plass. Leietakeren har i så fall krav på 1 måneds skriftlig varsel per epost med varsel 

på sms. 

 

8. Medlemmer som er fratatt båtplass kan søke om båtplass på nytt når vedkommende 

igjen fyller vilkårene. Denne søknaden behandles av styret. 

 

9. SIF/padlegruppa forholder seg til mobilnr og e-post oppgitt ved inngåelse av kontrakt. 

Tilgang via låsesystemet til kajakkhotellet avhenger av oppdatert mobilnummer. 
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Leietaker plikter selv å varsle padlegruppa på epost ved endring av 

kontaktinformasjon. 

  

10. Stativplassen merkes med navn og type kajakk. Leietaker benytter kun den 

stativplassen klubben har tildelt. SIF kan ved behov flytte kajakken til en ny 

utleieplass i kajakkhotellet. Varsel blir sendt pr epost. Leietager har klagerett. 

 

11. Tildelt utleieplass er personlig og kan ikke overdras til andre eller disponeres på 

annen måte f. eks ved utleie. 

 

12. Leietaker plikter å følge de anvisninger som gis for bruk av lokalet og bidra til å holde 

kajakkhotellet med omegn rent og ryddig.  

 

13. Leietaker må merke alt privat utstyr tydelig. Privat utstyr skal oppbevares i egen 

kajakk. 

 

14. Leietakere har tilgang til flytebrygge for enkel utsetting av kajakk. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________          ______________________________ 

Sted, dato              Sted, dato 

 

 

 

 

_____________________________          ______________________________ 

Underskrift SIF*             Underskrift leietaker* 

 

 

 

 

*Digital signering/bekreftelse via Google forms og/eller mail godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


