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Betingelser for leje af S/Y Christopher Columbus III 
 
1. Båden bliver først overdraget af K/S CC III af 1991, kaldet udlejer, til lejer efter fuld 

betaling af charterlejen plus selvrisiko.  25% af lejen betales ved underskrift af 
lejekontrakten. Restbeløbet betales senest 6 uger inden lejeperiodens påbegyndelse, og 
selvrisiko senest ved overdragelsen af båden. Dette er gældende medmindre der er truffet 
anden skriftlig aftale. Yderligere skal der senest 14 dage før lejeperiodens begyndelse 
være fremsendt en komplet mandskabsliste indeholdende: Navn, adresse, personnummer 
eller pasnummer.  
 

2. Såfremt lejer ønsker at ophæve lejeaftalen, gælder følgende retningslinier: 
 

 a) Ved afbestilling, 6 uger eller mere før den aftalte lejeperiodes begyndelse,  
   tilbagebetales den indbetalte leje minus et afbestillingsgebyr på 25% af lejen. 
 
 b) Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens begyndelse, samt ved  
   udeblivelse, har lejer ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. 

 
3. Der kan, såfremt lejer ønsker det, tegnes en afbestillingsforsikring for 7% af lejeprisen. 

Afbestillingsforsikringen indebærer, at lejer samtidig med afbestillingen skal fremsende 
en lægeattest, der dokumenterer, at lejer selv, eller en anden af de øvrige deltagere, er 
ramt af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller væsentligt 
vanskeliggør den planlagte sejlads. 

 
4. Betaling af havnepenge i charterperioden er for lejers regning. 
 
5.  Båden bliver overdraget lejer i fuld udrustet stand, og skal ved charterperiodens udløb 

tilbageleveres i samme stand. Eventuelle mangler og/eller skader på båden inkl. 
udrustning, skal meddeles udlejer ved tilbagelevering af båden. I lejens pris er inkluderet 
kaskoforsikring, hvorfor lejer kun hæfter med den deponerede selvrisiko, hvilket også er 
gældende ved ansvarsskader. Dog er lejer fuldt erstatningspligtig, såfremt skaderne skyl-
des grov uforsvarlig anvendelse af båden. 

 
6. Der skal føres logbog i henhold til instruks i denne, og logbogen skal altid forefindes 

ombord sammen med skibets papirer. 
 
7. Båden er fuldt ansvarsforsikret for et beløb op til 5 millioner DKR. 

 
8. Indtræffer der under sejladsen et havari, kan lejer lade dette reparere på stedet. I de 

tilfælde, hvor lejer ikke selv skal betale omkostningerne (hvis der er tale om slitage-
betingede skader eller hvis beløbet overstiger selvrisikoen) skal lejer rekvirere god-
kendelse fra udlejeren, såfremt reparationen overstiger et beløb på DKR. 500,-.  I alle 
tilfælde skal der foreligge en regning for det udførte arbejde. Ved større havarier skal 
udlejer underrettes hurtigst muligt, og inden reparation igangsættes. Endvidere skal der 
udarbejdes en rapport, der angiver hvor, hvornår og hvordan havariet er sket. Såfremt 
lejer undlader dette, er lejer fuld erstatningspligtig. 

 
9. Skulle sejladsen blive afbrudt, uanset årsag, således at tilbageleveringstidspunktet bliver 

overskredet, skal udlejer øjeblikkelig have meddelelse herom. Såfremt båden skal 
afhentes af udlejer, giver denne de fornødne anvisninger til lejer.                                                            
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10. a) Aflevering til udlejer er først sket, når lejer har overleveret båden til udlejer i 
 aftalte havn, til aftalte tid og i rengjort stand, medmindre slutrengøring er
 bestilt.  
 

 b) Ved overskridelse af afleveringstidspunktet (gælder også dårligt vejr), hæfter
 lejer for 1 uges ekstra charterleje pr. påbegyndt ugeoverskridelse. 

  
 Lejer er endvidere, udover betaling af nævnte ekstra charterleje, forpligtet til at dække

 enhver af forsinkelsen følgende meromkostninger for udlejer, herunder 
erstatningsudgifter til en eventuel efterfølgende lejer.  
 

 
11. Skulle udlejer, uanset årsag, være ude af stand til at stille båden til rådighed i den 

reserverede periode, har udlejer ret til at erstatte denne med en båd i tilsvarende størrelse 
og standard. Såfremt dette heller ikke er muligt, gælder følgende bestemmelser: 

 
 a) Eventuel ventetid på bådens ankomst godtgøres lejer. Er der behov for  
  overnatning i  ventetiden, betales denne af udlejer. 
 

b) Såfremt der er forskel i standarden mellem en eventuel erstatningsbåd og den 
  udlejede, godtgøres lejer forskellen i lejemålenes pris. 
  
 c) Såfremt der er gået 48 timer efter lejer skulle have overtaget båden, kan lejer  
  vælge helt at annullere lejen og har krav på at få tilbagebetalt det erlagte  
  beløb (lejen og depositum). 
 
 Lejer kan ikke rejse yderligere krav overfor udlejer for så vidt angår rejseudgifter etc. 
 
12. Det henstilles til lejer at behandle det lejede på betryggende vis, samt overholde alle 

vejledninger og brugsanvisninger. Såfremt lejer overtræder offentlige forskrifter, 
bestemmelser og love i hvilket som helst land, er lejeren alene ansvarlig og hæfter 
personligt for alle følgevirkninger. 

 
13. Hvis lejer ikke selv er sejlkyndig (opfylder eventuelle krav), og en anden derfor er 

skipper på båden, er denne i så tilfælde medansvarlig for båden, samt eventuelle skader 
på denne. 

 
14. Såfremt udlejer er af den overbevisning, at skipperen ikke er i stand til og/eller mangler 

de fornødne kvalifikationer til at føre båden (f.eks. i forhold til de aktuelle vejrforhold), 
kan udlejer forbyde sejladsen. I den forbindelse pålægges det udlejer, for lejers regning, 
at afhjælpe en sådan situation.  

 
15. Såfremt skipperen overdrager båden til personer, som ikke har de fornødne 
       kvalifikationer til at føre båden, er skipperen ansvarlig for alle følgevirkninger. 
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