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Leie av SABUs motorbåt 
 

Vi ønsker at båten blir brukt av ungdommer, speidere, og andre grupper i Adventistkirken.  

For at dette skal gå bra har vi følgende betingelser:  

- Leiepris for SABU lokallag er 500 kr per helg og 1000 kr for 10 dager. (Dette gjelder brukstid. 

Om den blir hentet noen dager før og levert noen dager etter en helg, men brukes bare i 

helgen, er det helgepris som gjelder.)  

- Leiepris for privatpersoner (må være medlem av lokallag) er 1500 kr per døgn, 3500 for helg.  

- Lokallag vil alltid prioriteres framfor privatpersoner. Er det 14 dager eller mindre til 

privatpersoner har avtalt leie vil ikke lokallag kunne leie. 

- Vi tar et depositum for å dekke eventuelle skader på båten mens et lokallag har den. 

Depositum er kr. 2500,-. Både depositum og leiepris skal betales på forhånd. Når båten 

leveres tilbake i god stand betales depositum tilbake til leietaker.  

- Kun erfaren båtfører med godkjent båtførerprøve skal kjøre båten. Er det grunn til unntak, 

skal det avtales med leder for SABU, på forhånd. 

- Skal båten brukes i saltvann, MÅ både båten og hengeren vaskes med fersk vann før den 

returneres. Både bremser på hengeren og motoren på båten skal skylles grundig.  

- Båten skal oppbevares på et trygt sted. Vi anbefaler at den blir innlåst i en garasje, men skal i 

hvert fall IKKE plasseres under trær eller på offentlig vei. Om den er lagret ute på privat 

eiendom skal båten og hengeren låses på en måte som gjør at den er vanskelig å stjele.  

- Det forventes at båten returneres i god stand for neste gruppe som skal bruke den. 

- Følg vanlige norske lover og regler. 

- Fyll opp drivstoff til minimum samme nivå som ved henting.  

 

Navn på den/de som skal kjøre båten ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

 

Dato for leie: ___________________ - _____________________ 

Jeg har forstått betingelsene og tar ansvar for at avtalen følges:  

____________________________________________    _______________________________ 

 

____________________________________________   _______________________________ 

 

____________________________________________  _______________________________ 

Navn (i blokkbokstaver) Lokallag 

Mobilnummer Sted og dato 

Signatur leietaker Signatur SABUs leder 

fra til 


