
 
 
 

VILKÅR OPPLAG –  
BOBIL / CAMPINGVOGN 
Grundvik Marina AS 
 

1 Overlevering av bobil/campingvogn til opplag 

• Bobil/campingvogn bør leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler, puter 
og annet utstyr. Det må ikke lagres alkohol i bobil/campingvogn. 

• Septiktank og ferskvannstank skal tømmes før innlevering til opplag. 
• Systemer som inneholder vann må tømmes eller frostsikres før innlevering til opplag. 
• Av sikkerhetsmessige grunner skal bobiler som lagres ha fulle drivstofftanker. 
• Løse bensintanker/kanner skal tas ut av bobil/campingvogn før opplag. 
• Gassflasker må fjernes før opplag. 
• Batterier vil bli frakoblet batteripolene. 

 
2 Ansvar for bobil/campingvogn i opplag 

• Leietaker er pliktig til å ha alle forsikringer i orden som brann, tyveri, hærverk og lignende for 
bobil/campingvogn og tilhørende fastmontert og løst utstyr. 

• Utleier har ikke ansvar for brann, tyveri eller annen skade påført bobil/campingvogn eller 
tilhørende fastmontert eller løst utstyr, av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført 
ved naturbegivenheter som vind, nedbør, flom etc. 

• Utleier har dekket de nødvendige forsikringer i forbindelse med sin virksomhet. 

 
3 Arbeid på bobil/campingvogn i opplag 

Leietaker har ikke anledning til å utføre arbeid på bobil/campingvogn mens den er i opplag hos 
utleier. 

 
4 Tidspunkt for henting av bobil/campingvogn 

Utleveringsdato av bobil/campingvogn på våren står spesifisert i avtalen. Hvis leietaker ønsker å 
endre avtalt uke/dato, må dette bestilles skriftlig på e-post så tidlig som mulig og minst 14 dager i 
forveien. Ved senere bestilling, kan ikke bestilt tidspunkt garanteres. Levering og utlevering gjøres 
på hverdager kl. 0900 – 1600 hvis annet ikke er avtalt. 

 
 
 
 
 



 
5 Generelle betingelser 

• Hvis ikke annet er spesifisert er alle priser inklusive merverdiavgift. Det tas forbehold om 
trykkfeil og endring av priser. 

• Avtaleperioden er 1. september – 31. mai. Lagring utover dette avtales separat. 
• Dersom det ikke er avtalt lagring utover normal avtaleperiode, og bobil/campingvogn ikke 

utleveres/hentes innen 1. juni påløper det ekstra sommerleie på halve opplagsbeløpet. 
Grundvik Marina AS forbeholder seg retten til å flytte bobil/campingvogn til annen 
lagringsplass etter 1. juni, dette kan også være utendørs. Dersom bobil/campingvogn så igjen 
ikke utleveres/hentes innen 1. september anses dette som bestilling på ny opplagssesong og 
full opplagsleie vil påløpe. 

• Grundvik Marina AS har pant i bobil/campingvogn til dekning av påløpte og avtalte opplags- og 
servicekostnader. 

6 Fakturering 

Fakturering gjøres etter følgende regler: 

• 50 % av opplagsleie faktureres når leie påbegynnes. Resterende 50 % faktureres 14 dager før 
endt leieperiode og skal være betalt før bobil/campingvogn utleveres. 

• Andre tjenester faktureres etter utført arbeid. 
• Faktura har forfall på 14 dager. 

 

7 Arbeid utført av tredjepart 

• Der det måtte være behov vil Grundvik Marina AS leie inn eller kjøpe tjenester av egnede 
firmaer for utførelse av service, reparasjoner eller annet arbeid, etter avtale med den enkelte 
eier av bobil/campingvogn. Av praktiske årsaker vil Grundvik Marina AS være formell 
oppdragsgiver for disse arbeidene og fakturere arbeidet overfor kunden. Firmaet som utfører 
arbeidet har imidlertid direkte ansvar overfor den enkelte kunde, og enhver sak, klage eller 
reklamasjon er å anse som et forhold mellom kunden og firmaet som har utført jobben.  
 

8 HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet 

• Røyking er strengt forbudt på området. 
• Deler av området er klassifisert som ISPS-område. Det er derfor ikke lov å oppholde seg på 

området uten klarering og godkjenning. Sperringer og skilting må overholdes. 

 


