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Risiko og ansvar: 
Utleieprisene inkluderer kaskoforsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade, i de tilfeller det 

viser seg å være leietakers ansvar. Risiko, ansvar og dets bruk for leieobjektet overføres til leietaker 

fra dette forlater Utleier, og til det er returnert samme sted. Tilbakelevering har funnet sted når 

leieobjektet er returnert utleier og kontrollert. 

Betingelser:  
Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar med utleieforholdet.  Reservasjonspris/depositum kr 

1500,- betales umiddelbart etter bestilling. Merk at kontrakt for leieforholdet ikke er gyldig før 

reservasjonspris/depositum er på konto. Campingvognen leveres uten personlig utstyr som dyner, 

sengeklær, håndklær. Det er vanlig kjøkkenutstyr i vognen.  Vognen skal rengjøres innvendig før 

tilbakelevering inkl. bestikk og annet kjøkkenutstyr. 

Toalett/spillvann tømmes før tilbakelevering, og campingvognen vaskes innvendig. Ved manglende 

rengjøring og tømming gjelder egne priser for innvendig vask og full rengjøring. Det vil bli krevd 

tilleggsbetaling for ekstra krevende rengjøring. 

Kjøring i utland: 
Hvis campingvognen skal brukes i utlandet, må dette opplyses om hvilke land den skal kjøres i.  NB! 

Det er meget viktig hvis en får bot i utlandet, må den betales før en forlater respektive land. Av 

erfaring, er det ofte litt komplisert å betale boten etter at en har kommet hjem, pga. for lite 

opplysninger på bota.  

Hund: 

Det er åpning for at leietaker har anledning til å medbringe hund i campingvognen, men tillegg for 

ekstra rengjøring kan påløpe dersom leietaker ikke har rengjort tilfredsstillende. 

Generell bruk av vognen: 
Dersom vognen er for dårlig rengjort, av leietaker, blir leietaker belastet med kostnaden for dette, 

som om den ikke var rengjort. Kr 2000,- inkl. mva. 

Når utleier må utføre tømming av gråvann/toalett koster dette kr 1.250,-inkl.mva 

Eventuelle skader og mangler vil bli trukket fra depositumet eller etterfakturert. Dette blir kontrollert 

ved gjennomgang under tilbakelevering. 

Feil/ skader som ikke meldes fra om og blir oppdaget senere, blir leietaker gjort ansvarlig for. Det vil 

bli tatt bilder av bilen før og etter. 

Røyking i vognen medfører et gebyr på kr 10.000,- (full ren). Samme gebyr ved dyr i vognen uten 

avtale. 

Bruk av levende lys er strengt forbudt inne i vogna. 

Leietaker som ikke overholder avtalt leveringstid, vil kunne få tilleggsgebyr. 

Leietaker plikter å sjekke/etterfylle luft i dekk. 

Tilbakelevering: 
Campingvognen skal leveres til avtalt tid som angitt på kontrakten. Leier godtar at vogna kreves 

utlevert når leieperioden er utløpt. 
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Er det av skjellige grunner ikke mulig for leier å levere vogna tilbake til avtalt tid må dette omgående 

varsles utleier. 

Ved for sen tilbakelevering kan det belastes kr 500,- for hver time, hvis ikke annet er avtalt, som 

tilfaller neste leietaker. For å dekke hotellovernatting, erstatningsvogn eller andre følgekostnader.  

Mangler på campingvognen: 

Krav om erstatning fra leietaker for feil og mangler, som utleier ikke er ansvarlig for, er utelukket. 

Hvis det oppdages mangler på vognen eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietaker 

varsle utleier omgående. 

Krav om erstatning eller kompensasjon på grunn av senere påviste mangler er utelukket. 

NB. Ved skadetilfelle på vognen under leietiden må det fylles ut skademelding som skal leveres 

sammen med bilen, og utleier v/Olaf Bakken må varsles på telefon umiddelbart. 

Mislighold: 
Kontrakten er ugyldig dersom leier benytter falsk/stjålet identitet. I disse tilfellene anses 

campingvognen som underslått/stjålet og forholdet vil umiddelbart bli anmeldt. 

FORSIKRING I EIKA FORSIKRING: 
Inkludert i leie er kasko og ansvarsforsikring. Ved kaskoskade må leietaker betale egenandel på kr 

10.000,- per skade. Ved tyveri og ran – dekker forsikringen kun utstyr som tilhører campingvognen. 

Egen reiseforsikring må tegnes på leietaker og dennes familie. Ved annen skade som leietaker er 

ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen – må leietaker dekke alle kostnader. 

Campingvognen er utstyrt med sporingssystem. 

DIVERSE: 
Campingvognen kan ikke fremleies  

Avbestilling: 
Ved eventuell avbestilling 30 dager før leieperioden inntreffer, betales et gebyr på 1500,- som går av 

innbetalt depositum. 

Dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, blir gebyret på 50% av avtalt leie, dersom 

vi ikke finner ny leietaker. 

Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avreise må leien betales i sin helhet, hvis vi ikke finner ny 

leietaker. 

Havari: 
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, havari og 

lignende på den bestilte campingvognen. Innbetalt depositum og leie fåes da uavkortet tilbake. 

Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen campingvogn. Oppstår skade/feil underveis, får 

leietaker refundert leie for det antall dager som vognen er til reparasjon, men ikke forsinkelse som er 

under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, fåes ingen refusjon. 

 

________________________________________ 

Dato/signatur leietaker 


