
Fridhemskanotisterna 

Hyresavtal kajakplats 

Mellan Fridhemskanotisterna och undertecknad kajakägare har följande 
hyresavtal ingåtts. Kajakägaren hyr kajakplats enligt nedanstående villkor:  

Kajakägare: 

Namn: ______________________________________ 

Personnummer: _____________________________ 

Adress: _____________________________________ 

Postadress: __________________________________ 

Mobilnummer: _______________________________ 

E-postadress: ________________________________

Datum: 

Uppgifter kajak: 

Typ: ________________________________________ 

Modell: _____________________________________ 

Färg: ________________________________________ 

Avtalsvillkor: 

• Endast medlemmar äger rätt att förvara kajak på anvisad plats
• Enbart kajaker, ej kanadensare, fiskekanoter eller SUP får förvaras på 

anvisad plats
• Kajaken får ej vara bredare än 70 centimeter, styrelsen kan dock 

besluta om undantag om särskilda skäl föreligger
• Endast en kajak per plats är tillåten
• Kajaken ska vara märkt
• Årshyra för kajakplats bestäms årligen av styrelsen
• Försäkring tecknas av kajakägaren (ej obligatoriskt)
• Om avgift ej betalats innan maj månads utgång innevarande år, anses 

kajakplatsen vara uppsagd vid samma tidpunkt



Fridhemskanotisterna 

• Kajakägaren erhåller en passerbricka (RFID Tags). Passerbricka ska 
återlämnas vid uppsägning av kanotplats och medlemskap (se vidare 
regler för passerbricka)

• Uppsägning av plats sker till info@fridhemskanotisterna.se
• Avtalstiden är ett verksamhetsår i taget, tiden förlängs genom betalning 

av faktura
• Fridhemskanotisterna har rätt att häva detta avtal om kajakägaren inte 

följer Fridhemskanotisternas ordningsregler
• Kajakplatsen får ej hyras ut i andra hand eller överlåtas till någon annan 

av kajakägaren
• När avtalet sagts upp ska kajakägaren tillse att kajaken snarast flyttas. 

Om kajaken ej hämtats inom tre månader efter datum för uppsägning 
övergår kajaken i Fridhemskanotisternas ägo.

• Kajakägaren skall tillse att medlemsregistret alltid är uppdaterat 
avseende ägarens kontaktuppgifter

• Om kajakägare önskar byta plats ska detta anmälas till styrelsen

Underskrift sker digitalt av Fridhemskanotisterna och kajakägare och är 
den första sidan i detta dokument. Underskrift kan också ske nedan.

Klubben behöver lagra vissa uppgifter om dig. Se vår integritetspolicy:
https://www.fridhemskanotisterna.se/foreningen/integritetspolicy/

Fridhemskanotisterna 
Klubbensborgsstigen 
129 39 Hägersten 
Organisationsnummer: 802010-6756 

Datum: 

Ort: 

___________________________ 
Underskrift, kajakägare 

___________________________ 
Underskrift, Fridhemskanotisterna 
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