
Ærø Boat Charter 
Søkildevej 10 
5970 Ærøskøbing   
Tlf. 0045 41584171 

 

Leje start: ____________           Leje slut:  _____________________ 

 

Kære kunde 

Vi byder velkommen til en god sejloplevelse uanset om godt vejr -dårligt vejr – ingen fisk eller den store 
fangst du altid har drømt om. 

Som udgangspunkt ligger båden i Ærøskøbing lystbådehavn, hvis man ønsker trailer, kan det lejes ved en 
leje på 300 dkk pr. dag – se kort på hjemmeside hvilke bådramper der er tilgængelige på Ærø. 

Før du sætter dig i båden skal du læse sikkerhedsinstruktionerne nøje igennem og noterer hvor du må sejle. 
Der er områder med meget lavt vand hvor det er forbudt at sejle ind, hvis man gør det, kan det medføre 
store skader på både og motor. 

Alle skader skal erstattes fuldt af lejer – der bliver gennemført et syn af båden inden start på lejen. 

Båden kan kun føres med minimum Speedbåds certifikat og det er bådførerens ansvar at overholde regler 
og godt sømandskab under hele sejlturen. 

 
Betingelser ved leje af båd 

 1. 

Ansvaret for båden, besætning samt udstyr bæres alene af bådføreren (kaptajnen)! Kun bådføreren 
bestemmer om der kan sejles. Før du sejler ud, skal vejrudsigten læses ved havnekontoret- eller via 
www.dmi.dk – www.windy.com  

 2. 

Benyttelsen af båden må kun ske langs kysten og max. 3 km. fra kysten. Der må kun sejles i godt vejr med 
god sigt på min. 2 km. 

 3. 

Ved lang tidsleje må båden kun benyttes mellem solopgang og solnedgang. 

Ved leje af båd kun en dag er leje periode fra kl 9.00 – 16.00  

 4. 

Jeg bekræfter at have modtaget “nødudstyr”. Redningsvestene skal tages på, inden man sejler ud. 

 5. 

Båden må kun benyttes med max. 6 personer ifølge CE-mærkning. 

 6. 

Båden må kun sættes på dens plads i havnen (ikke trækkes op på stranden) eller sejles på trailer (se video) 



 

 7. 

Jeg er blevet belært omkring farvandets dybder mv. – herunder hvor der ikke må sejles, ligesom jeg er 
blevet forklaret benyttelsen af kompas, søkort og nødraketter. Se Søkort inden du sejler- planlæg din 
sejlads og underret nogen i land hvor du tager hen. 

 8. 

Ved min underskrift bekræfter jeg at have modtaget ovenfor beskrevne båd samt udrustning og alt er 
fundet i orden. Skulle der ved aflevering være fejl eller mangler forpligter jeg mig til at betale for 
udbedring/fornyelse. 

 9. 

Jeg er indforstået med, at brug af båden foregår på eget ansvar og at jeg har ansvaret for de af mig evt. 
forårsagede skader. Jeg erklærer samtidig at være i stand til at føre båden på sikker og forsvarlig vis og har 
de fornødne certifikater. (minimum speedbåds certifikat) 

10. 

Man er forpligtet til at hjælpe folk i havsnød. Man har pligt til at gå af vejen for større skibe (færger, 
handelsskibe mv.). Der skal sejles langsomt i havnen således at båden ikke frembringer bølger. Båden skal 
efter hver tur rengøres.  

11. 

Ingen alkohol når der sejles.  

12. 

Som ret sted er Svendborg aftalt. 

 

Vær opmærksom når du fisker 

ADVARSEL! Du har altid vigeret for større skibe 

De større skibe kan skyde en fart på over 20 knob – så forsøg derfor IKKE at sejle forbi disse. 

Planlæg altid din rute tidligt for at undgå kollision. Vær opmærksom på bølgerne fra større skibe. 

Sørg for at skære bølgen med stævnen. Undgå bølgerne parallelt – din båd kan kæntre!!! 

Hold tilstrækkelig afstand fra færgen Ærøskøbing – Svendborg eller Marstal - Rudkøbing!!! 

Kom ikke for tæt på andre både, pga. dine pilke, alt efter hvilken retning båden driver. 

Kom ikke for tæt på fiskekuttere, da snøren kan sætte sig fast i garnet. 

 

 

 

 



 

----- Jeg bekræfter herved at jeg har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne. 

 

Lejer: 

Navn: 

Adresse: 

By: 

TLF:                                               Email: 

Ejer:  

 

Ærø Boat Charter                 underskriv _________________________________________ dato 

 

Lejer                                       underskriv __________________________________________ dato 

 

Båd inkl. alt udstyr tilbageleveres i samme stand som ved kontraktens start 

 

 

Ved fiskeri er der kvote på 5 fisk pr. person pr. dag  

Mindste mål er følgende. 

Havørred - 40 cm. 
Rødspætte - 25 cm. 
Torsk - 35 cm. 
Piggvar - 30 cm. 
Mulde - 30 cm. 

Husk Fiskekort 

 

 

Antal lejedage:                          Pris:                              Total:   


