
 

 

Standard kontraktsvilkår fra Spinnler Flyfishing AS 

 
Generelt 

a. Spinnler Flyfishing AS (nedenfor nevnt S-F) er et aksjeselskap registrert i det norske foretaksregisteret under 
nummeret 925 558 451.  

b. S-F organiser og tilbyr fluefiske, kurser og guidete turer for atlantiske lakser ved forpaktede elvestrekninger på 
Orkla.  

c. På strekningene til S-F fiskes det kun med fluefiskeutstyr. Det fiskes maksimalt med 2 fiskestenger per 

strekning. Gjestene fisker på strekningene på rundgang. 
d. Med den uforbeholdne bekreftelsen av din telefoniske, skriftlige eller personlige påmelding inngås en kontrakt 

mellom deg og S-F. 
e. Med kontraktsinngåelsen bekrefter kunden å ha lest og forstått de generelle betingelsene. Kunden 

anerkjenner de generelle betingelsene og uten forbehold.  
f. Overdragelsen av krav (cesjon) er ikke tillatt og aksepteres ikke.  
g. For alle juridiske forhold mellom deg og S-F gjelder norsk lov. Som verneting gjelder utelukkende 7300 

Orkanger. 
 
Betalingsbetingelser 

a. Depositumet utgjør 50 % av reiseprisen og forfaller innen 10 dager etter mottak av 
ordrebekreftelsen/fakturaen.  

b. Den resterende reiseprisen forfaller senest den 1. april 2021.  
c. For bookinger etter den 01. april forfaller hele reiseprisen innen 10 dager etter mottak av 

ordrebekreftelsen/fakturaen.  
 
Ved forsinket betaling av depositumet eller restbetalingen er vi berettiget, etter en mislykket kort utvidet frist, til å nekte 
reiseytelsene.  
I dette tilfellet ansees reisen som annullert, og det forfaller et bearbeidingsgebyr og annulleringskostnader i henhold til 
kapittel “Kansellering” i disse standard kontraktsvilkårene (AGB). 
 
Ansvarsfraskrivelse 

1. Deltagelsen i de tilbudte ytelsene skjer på egen risiko, ethvert erstatningsansvar for materielle skader og 
personskader fra S-F er utelukket. 

2. S-F er ikke ansvarlig hvis den manglende oppfyllelsen av ytelsene skyldes: 
3. Kundens mislighold. 
4. Ditt mislighold før eller under reisen. 
5. Uforutsigbare og ikke uunngåelige mangler fra en tredjemann som er part i den avtalefestede tjenesteytelsen. 
6. Uforutsigbare eller ikke uunngåelige mangler fra en tredjemann som ikke er part i den avtalefestede 

tjenesteytelsen. 
7. Force majeure eller en hendelse som S-F eller en tjenesteyter ikke kunne forutse eller hindre til tross for den 

fornødne omhu. 
8. Endringer i reiseprogrammet som skyldes streiker, uroligheter, værforhold, offisielle tiltak, tredjemanns 

forsinkelser, osv. 
9. Endringer i norske lover, innreisebestemmelser og/eller endringer av lover/fiskeribestemmelser ved Orkla. 
10. Hvis en kunde ikke fanger noen fisk under oppholdet, uansett årsak (f.eks. høy eller lav vannstand).  

 
I slike tilfeller er enhver skadeerstatningsplikt, plikt til erstatning av immaterielle skader, frustrasjonsskader, erstatning 
for selvhjelp, osv. utelukket av S-F. 
S-F er ikke ansvarlig for bortkastet ferietid, tapt ferieglede, frustrasjonsskader osv. 
 
Vi gjør deg uttrykkelig oppmerksom på at du er selv ansvarlig for sikker oppbevaring av verdigjenstander, kontanter, 
smykker, kredittkort, foto- og videoutstyr, smarttelefoner, tablets osv. 
Under ingen omstendigheter må du etterlate disse gjenstandene i et ubevoktet kjøretøy osv., eller et annet sted. 
 
Vi er ikke ansvarlige for tyveri, tap, skade eller misbruk av tapte verdigjenstander, foto- og videoutstyr, kontanter, 
smykker, kredittkort, smarttelefoner, tablets osv. 
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Kansellering 
Ved kansellering av reisen gjelder uttrykkelig annulleringskostnadene som er nevnt her. 
Ved kanselleringer eller ombookinger av ytelser på land faktureres de respektive tjenesteyternes kostnader. 
Bortforpaktere av vassdrag krever forpaktningsprisen som regel senest i begynnelsen av året i den aktuelle sesongen 
og refunderes ikke ved annullering. 
 
Følgende annulleringskostnader oppstår: 

1. 180 dager til 151 dager før 01.06.2021 (sesongstart ved Orkla): 50 %  
2. Inntil 150 dager før 01.06.2021 (sesongstart ved Orkla): 100 %. 

 
Ved endringer eller annullering av reiser og enkeltytelser kreves et bearbeidingsgebyr.  
Dette utgjør EUR 90 per person.  
 
Vi anbefaler deg på det sterkeste å tegne en omfattende reiseforsikring.  
 
Diverse 

a. Det er tvingende nødvendig å desinfisere utstyret på stedet før start av fiskingen. Det finnes flere 
desinfeksjonsstasjoner ved Orkla. (Pris mellom NOK 150 og 250).  

b. En statlig fiskelisens på årsbasis er tvingende nødvendig.    (https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no). 
c. Hvis kunden ikke følger de norske fiskerilovene og spesielt fiskerireglene som gjelder S-Fs 

forpaktningsstrekninger, er S-F berettiget til å frata fiskeren som ikke overholder reglene, lisensen. I dette 
tilfellet har denne personen intet krav på refusjon av utførte betalinger eller skadeerstatningskrav. De aktuelle 
fiskeribestemmelsene finnes under http://orklaguide.com/fiskeregler-2/, de finnes også på websiden til S-F og 
suppleres ved behov. 

d. Bilder med/av kunder i forbindelse med fisket kan brukes av S-F for egne reklameformål også uten spesiell 
tillatelse. 

 
 
Orkla Salmon School 

a. Generelt er antall deltagere begrenset til 4 personer.  
b. Ved mindre enn 3 deltakere kan kurset kanselleres eller utsettes til et annet tidspunkt. 
c. Hvis kurset finner sted til tross for et lavt antall deltagere, kan kurstilbyderen avkorte kursets varighet 

tilsvarende antall deltakere.  
d. Hvis kurset ikke finner sted på grunn av et mislighold hos kurstilbyderen eller på grunn av et lavt antall 

deltagere, refunderes kursavgiftene i sin helhet.  
e. Hvis kursdeltageren kansellerer det bookede kurset, gjelder de ovennevnte annulleringskostnadene. 
f. Deltagelsen på de tilbudte kursene skjer på eget ansvar, ethvert erstatningsansvar for materielle skader og 

personskader er utelukket. 
 
 
Fannrem, 01.10.2020 
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