
VILLKOR BÅTKORT 2018 
 
 
 

1. Allmänt 
Jakobsbergs Sportfiskeklubb (813200-4840) nedan kallad båtägare, 
erbjuder medlemmar att teckna båtkort för att kunna nyttja klubbåtarna för 
fiske och rekreation. Föreningsmedlem i Jakobsbergs Sortfiskeklubb som 
önskar teckna båtkort kallas nedan hyresman.  
 
Båtkortet gäller i högst ett år och gäller från dagen fullständig betalning 
erlagts till båtägaren och då hyresmannen uppfyller samtliga krav enligt 
villkoret. 
Som längst kan perioden sträcka sig från 1 januari t o m 31 december 
samma kalenderår.  
 
Ingen automatisk förnyelse kommer att ske. Hyresmannen kan dock, utan 
att ytterligare ansökan behövs, erlägga ny medlemsavgift och årsavgift för 
nästkommande period. Det åligger hyresmannen att innan betalning 
genomförs informera sig om gällande villkor för den kommande perioden.  
 
2. MEDLEMSAVGIFT OCH ÅRSAVGIFT 
Först efter erlagd medlemsavgift och årsavgift för respektive båtkort får 
hyresmannen nyttja klubbåten enligt genomförd bokning på JSFK.se. 
Båtarna:  

 Buster L med den utrustning som framgår av utrustningslistan.  

 Buster MIX med den utrustning som framgår av 
utrustningslistan.  

Båten avhämtas resp. lämnas i hamnen, Jakobsbergs Båtsällskap 
 
3. ÅRSAVGIFT 
Årsavgiften för båtkort utgör 500kronor för Buster L + Buster Mix alternativt 
200kronor för Buster MIX (se vidare punkt 5)  
 
4. SJÄLVRISK 
Självrisk utgör 5000 kronor (se punkt 7)  
 
5. AVTAL OCH BETALNING  
a) Avtal och betalning  
Hyresmannen ska returnera undertecknad ansökan och erlägga betalning 
av båtkort innan båten får brukas. Hyresmannen godtar med sin underskrift 
av ansökan samtliga de bestämmelser som gäller i detta villkor.  
 
6. BÅTÄGARENS ÅTAGANDE  
a) Leverans  
Båtägaren ansvarar för att båten finns tillgänglig för bokning under period 
enligt beslut av Jakobsbergs Sportfiskeklubbs styrelse. Om båtägaren 
p.g.a. omständigheter utanför hans kontroll, t .ex. reparationer, haveri eller 
försenad ankomst av tidigare hyresman, ej kan leverera båten i rätt tid kan 
inga anspråk göras mot båtägaren. Anspråk kan inte heller framföras mot 
båtägaren om Jakobsbergs Sportfiskeklubbs styrelse beslutat att båten inte 
ska få nyttjas. 
 
b) Utrustning  
Båtägaren förbinder sig att till hyresmannen överlämna båten och dess 
utrustning enligt inventarieförteckning i funktionsdugligt och väl städat 
skick. Om båtägaren p.g.a. omständigheter utanför hans kontroll, t .ex. 
försummelse av tidigare hyresman, ej kan leverera båten i förväntat skick 
kan inga anspråk göras mot båtägaren.  
 
7. FÖRSÄKRING  
Båtägaren ansvarar för att båten och dess inventarier är skyddade av en 
försäkring. Försäkringens omfattning, ansvarsbelopp och självrisk bestäms 
av de villkor som fastställts av båtägarens försäkringsbolag. 
Försäkringsvillkoren skall av båtägaren tillställas hyresmannen på dennes 
begäran. Vid skada eller förlust ansvarar hyresmannen för samtliga 
kostnader upp till båtägarens självrisk samt kostnader som inte till fullo 
täcks av försäkringen. Hyresmannen är inte ersättningsskyldig för skada 
som kan hänföras till normalt slitage. 
 
8. ANSVARSBEGRÄNSNING  
Hyresmannen ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador 
som må åsamkas båtägaren på grund av skador på båten. Skulle 
båtägaren underlåta att upprätthålla försäkring för uthyrning för båten är 
hyresmannen aldrig, oavsett om oaktsamhet eller uppsåt föreligger, 
ersättningsskyldig för skador på båten vars belopp överstiger femtusen 
(5000) kronor. 

9. HYRESMANNENS ÅTAGANDEN  
a) Båtförarens kompetens  
Hyresmannen skall äga tillräcklig erfarenhet och kompetens för att kunna 
framföra båten på ett betryggande sätt. Hyresmannen vidimerar med sin 
underskrift på ansökan att han eller ansvarig skeppare äger den 
kompetens och erfarenhet som krävs. Skepparen erinras om det ansvar för 
båt och besättning som åvilar honom. Förarintyg alternativt JSFK´s båtkurs 
(Buster MIX) alternativt JSFK’s nautiska kurs (Buster L) är ett krav för att 
hyra båten. Skulle det visa sig att hyresmannen ej handhar båten på ett 
sjömannamässigt sätt eller att båten hanteras ovarsamt eller i övrigt 
vanvårdas äger båtägaren rätt att återkalla hyresmannens båtkort. 
Årsavgiften för resterande period är då förverkad.  
 
b) Båtens skötsel och användning  
Hyresmannen förbinder sig att väl vårda båten med tillhörande utrustning 
samt att följa av båtägaren givna instruktioner och anvisningar. 
Hyresmannen bär ansvaret för båten under nyttjandet. Han förbinder sig 
vidare att endast använda båten till fiske/nöjesturer. Båten får ej användas 
för båttävling, vattenlek, bogsering, transport av gods eller transport av 
passagerare mot betalning (förbudet mot bogsering gäller ej vid 
nödsituation). Hyresmannen ansvarar för att gällande lagar och 
förordningar följs under hyrestiden. Hyresmannen förbinder sig att varken 
återuthyra eller överlåta båten till annan.  
 
c) Båtens användning  
Båten får endast framföras i Mälaren 
Önskar hyresmannen använda båten utanför denna gräns skall båtägaren 
ge sitt uttryckliga skriftliga tillstånd till det utökade området.  
Skulle hyresmannen inte respektera ovanstående begränsningar i 
nyttjanderätten äger båtägaren rätt att återkalla hyresmannens båtkort så 
snart en sådan situation kommit till hans kännedom. Dessutom skall 
hyresmannen ersätta båtägaren för samtliga kostnader förknippade med att 
återföra båten till dess hemmahamn.  
 
d) Återlämning av båten 
Återlämning av båten skall ske i den i avtalet angivna hamnen och vid 
angiven tidpunkt. Båten skall därvid vara utrymd samt väl städad. Om 
båten övertogs med fylld drivmedelstank skall den också återlämnas med 
fylld tank. Om hyresmannen skulle vara förhindrad att återlämna båten vid 
avtalad tidpunkt måste han underrätta båtägaren om förseningen utan 
dröjsmål. Vid försenad återlämning debiteras hyresmannen ett skadestånd 
på 1500 kr, väderförhållanden kan därvid ej åberopas som giltigt förfall. Om 
hyresmannen ej återlämnar båten i avtalad hamn är han ansvarig för 
samtliga kostnader för återtransporten. Dessförinnan måste han under alla 
omständigheter underrätta båtägaren och i förekommande fall betala 
ovannämda skadestånd för försening.  
 
10. ÅTGÄRDER VID FEL, SKADA ELLER FÖRLUST  
Uppstår under hyresperioden något fel/skada på båt eller utrustning, 
haveri, brand eller stöld av båt eller lös utrustning skall hyresmannen 
omedelbart underrätta båtägaren. Hyresmannen är därvid skyldig att följa 
båtägarens anvisningar om vilka åtgärder som skall vidtas. Hyresmannen 
har rätt att från båtägaren återfå de kostnader han haft för reparation av 
sådana fel och brister som båtägaren är ansvarig för. Dock måste 
hyresmannen först erhålla båtägarens uttryckliga tillstånd att utföra 
reparationen och godkännande av kostnadens storlek. Ersättning utges 
endast mot kassakvitto. I de fall båtägaren eller dennes representant inte 
kunnat nås under en period överstigande 24 timmar efter skadans 
uppkomst och en reparation som båtägaren är ansvarig för är nödvändig 
för båtens fortsatta nyttjande är dock hyresmannen oförhindrad att på 
båtägarens bekostnad låta utföra sådan reparation. Kostnaden får härvid ej 
överstiga skäliga kostnader för åtgärdande.  
 
11. TVIST  
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall 
parterna i första hand söka lösa genom frivillig överenskommelse. Om 
parterna ej kan enas om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och 
villkor skall avgörandet ske i svensk allmän domstol med tingsrätten som 
första instans.  Svensk rätt skall tillämpas. 

 
 


