VUOKRASOPIMUS / Erästely Canoe & Outdoors
Vuokra-aika: ___/___2015 klo: ______ - ___/___2015 klo: ____
Vuokrattavat tuotteet ja varusteet
Nimi
Määrä
Hinta
Hinta yht.
Avokanootti
Varustetynnyri valkea
Varustetynnyri sininen
Kanoottimela
Kelluntaliivi
Melontakypärä
Kajakkikaksikko
Kajakkiyksikkö
Aukkopeite
Kajakkimela
Varustesäkki
Heittoliina
Äyskäri
Sieni
Kartta
Muut varusteet
YHTEENSÄ______________
MAKSU: Käteinen___Laskutus___Huom.:
Vuokraajan/Ryhmän nimi:
Osoite:
Puh.
Vuokra-ajan ylittymisestä veloitetaan erikseen sovittava summa!
Soita ja sovi niin asiat useimmiten voidaan järjestellä!
Vastuu: Vuokranottaja on vastuussa varusteille (esim. kanooteille, kajakeille tai niiden varusteille)
aiheuttamastaan omaisuusvahingoista enintään vahinkokohteen jälleenhankinta-arvon.
Vuokranottajan on vuokran alkaessa ja luovutuksessa tarkistettava yhdessä vuokraajan kanssa, että
kokonaisuus on käyttökunnossa.
Kanootin/kajakin kiinteitä kellukkeita ei saa poistaa. Koskikäyttöön kanooteista ainoastaan mallit,
joissa normaalia isommat kiinteät kellukkeet ja lisäksi käytettävä melontavarustetynnyreitä, jotka
sidotaan mallin ja ohjeiden mukaisesti kiinni. Samoin tarkistettava kansien tiukkuus/kiinnitys.
Vuokranottaja on tutustunut vuokranantajan toimipisteessä nähtävillä olevaan turvallisuusohjeeseen/turvallisuussuunnitelmaan ja ymmärtänyt sen merkityksen.
Kanooteissa ja kajakeissa liivipakko. Koskireitillä käytettävä lisäksi kypärää.
Vakuutan allekirjoittaessani tämän vuokrasopimuksen olevani itse ja mukanani olevien muiden
henkilöiden kykenevä selviytymään kyseisestä reitistä kanootilla/kajakilla, sillä melonta tapahtuu
omalla vastuulla:_____/_____2015 Allekirjoitus _____________________________
Palautettu ja tarkistettu: ___/___2015__Klo: ______ Vastaanottaja: ______________/Erästely Oy

TURVAOHJE MELONTAKALUSTON VUOKRAAJALLE
Yleinen hälytysnumero on 112
Tarkista kalustoa vuokratessasi, että kanootti, melat sekä lisäkellukkeena käytettävät varustetynnyrit
ovat ehjät ja asianmukaisessa kunnossa.
Tarkista, että kelluntaliivi ja kypärä ovat ehjät ja lukot ovat kunnossa.
Käytä kelluntaliiviä aina meloessasi ja kypärää koskissa. Pidä kelluntaliivin kaikki lukot aina kiinni
sen ollessa päällä. Lue kelluntaliivin turvaohje ja käsittele sitä aina kunnioituksella sillä sen varassa
voi joskus olla omasi tai jonkun muun henki. Pidä helteelläkin kelluntaliivin alla aina vähintään
paita. Pidä lisäkellukkeet aina kunnolla kiinni kanootissa.
Melontaretkelle lähtiessäsi varmista, että joku tietää minne menet ja milloin palaat.
Meloessasi seuraa matkan taittumista niin, että jos tarvitset apua tiedät missä olet. Kuhmon ja
Lieksan ja Kuhmon pelastusviranomaisilla on Jongunjoen/Lieksanjoen turvallisuussuunnitelma,
mutta hekin tarvitsevat tiedon ja paikan missä olet (kosken, taukopaikan tms. nimen).
Ota mukaan ensiapuvälineet sekä matkapuhelin ja pakkaa ne vesitiiviisti.
Varmista ennen koskeen menoa ettei siellä ole esteitä. Esim. myrsky tai majava on voinut kaataa
puita juuri ennen tuloasi. Mikäli koskessa joudut päin kaatunutta puuta pyri aina sen päälle.
Muista että veden korkeuden muutos muuttaa myös koskien laskettavuutta ratkaisevasti.
Ota melontareittiselvityksen ennakkotarkastuskehotukset vakavasti.
Harjoittele melontataitoasi niin, että myös koskissa sinä viet kanoottia eikä kanootti sinua.
Muista, että olet vastuussa kaluston kunnosta.
Älä melo alkoholin vaikutuksen alaisena sillä alkoholi lisää tapaturmariskiä oleellisesti eikä
vakuutuksesi välttämättä korvaa päihtyneenä aiheutuneita vahinkoja.
Nauti luonnon rauhasta, lukuisien koskien luomasta jännityksestä ja muiden reitillä tapaamiesi
saman hienon harrastuksen valinneiden seurasta.
Vuokraajalla on oikeus ottaa kalusto pois kesken vuokra-ajan epäasiallisen käytön tai
turvallisuudesta piittaamattomuuden takia. Tällöin maksettua vuokraa ei palauteta.
Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan kalustovaurioista ja kaluston katoamisista.
Olen lukenut ja ymmärtänyt turvaohjeen ja hyväksyn kalustovuokrausehdot.
Turvallista ja hauskaa melontareissua.

Arto 0400 271 581, Päivi 0400 916 470

ERÄSTELYN VUOKRA- JA PALVELUVARUSTEIDEN HINNAT
Nimi/Tuote

Uusi

Hinta käytettynä (kunto/ikä)

Winkkari 17” avokanootti

n. 900 €

500,- --- 700,-

Prospector 16” avokanootti

n. 1200 €

Varustetynnyri, valkea punaisella kierrekannella

n. 60 €

Varustetynnyri sininen

n. 50 €

Kypärä

40 €

Kelluntaliivi

25 – 120 €

Kanoottimela

25 – 35 €

Kajakkimela

50 - 100 €

Heittoliina

n. 35 €

Kajakkikaksikot

n. 1000 €

Kajakkiyksiköt

500 – 1200 €

Aukkopeitteet

25 – 100 €

Varustesäkit

20 – 60 €

alkaen 400,-

