Generelle Betingelser
1. Skibet leveres sødygtigt og sejlklart, herunder tilstrækkeligt bemandet, provianteret og
udrustet og i forsvarlig stand til modtagelse og befordring af passagerer. Lejebeløbet er alt
inklusive, medmindre andet er aftalt nedenfor eller i selve aftalen.
2. Lejer har ret til at føre et medbragt flag på forreste mast.
3. Skibet skal tilbageleveres i samme stand som ved leveringen, bortset fra normal slitage.
4. Rederiet er forpligtet til at erstatte tab, som forvoldes ved, at en passager dør eller kommer
til skade, eller når rejsegods gået tabt eller beskadiges, på grund af en hændelse under
befordringen, dersom tabet skyldes fejl eller forsømmelse ud vist af rederiet eller nogen
som dette svarer for. Rederiet er ikke ansvarlig for tab eller skade på penge, værdipapirer
og andre værdigenstande såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande,
medmindre de er modtaget af rederiet til opbevaring i sikkerhed. I øvrigt er lejeaftalen
undergivet Sølovens regler, herunder også om ansvarsbegrænsning.
5. Hvis lejeren og dennes deltagere ønsker forsikringsdækning, f. eks. i form af kollektiv eller
personlig ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, påhviler det lejeren selv at sørge for tegning af
sådanne forsikringer.
6. Gæsternes deltagelse i skibets betjening er mulig, men ikke en forudsætning for lejeaftalen.
Deltagelse i skibets betjening sker på hver enkelt deltagers ansvar og risiko.
7. Såfremt rederiet hæver nærværende lejekontrakt forud for udlejningsperioden,
tilbagebetales det fulde indbetalte lejebeløb til lejeren.
8. Såfremt lejeren hæver lejekontrakten tidligere end 1 måned forud for udlejningsperioden,
tilbagebetales indbetalt 1. rate ikke.
9. Såfremt lejer hæver nærværende lejekontrakt senere end 1 måned før udlejningsperiodens
indtræden, er lejer forpligtet til at betale det fulde lejebeløb som konventionalbod til rederiet.
10. Hvis ikke andet er anført i aftalen er forplejning ikke indeholdt i charterbeløbet og faktureres
særskilt.
11. Hvis skibet går tabt eller bliver erklæret for uistandsætteligt, eller i øvrigt er forhindret af
vejrlig eller anden force majeure, forinden eller under udlejningsperioden, bortfalder
rederiets pligt til at gennemføre befordringen, og rederiet er ikke erstatningsansvarlig for tab
som følge af sådanne hindringer.
12. Såfremt lejeren medtager flere deltagere end der er redningsudstyr ombord, gennemføres
sejladsen ikke. Lejer er ved aftalens indgåelse blevet oplyst om det maksimalt tilladte antal
deltagere.
13. Skibets fører er øverste myndighed om bord og har til enhver tid den endelige afgørelse
med hensyn til skibets drift og sejlads i lejeperioden.
14. Nærværende aftale er undergivet dansk ret, herunder Sølovens regler om befordring af
passagerer og rejsegods. Som værneting gælder Sø - og Handelsretten i København med
mulighed for appel til Højesteret
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