Kontrakt avseende båtplats nr ________
Medlem nr ____________
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mellan båtägare (fylls i av båtägaren) och Pershagens Båtklubb
Namn

_______________________________

Pers.nr __________________ - ________

Gatuadress

_______________________________

Postadress _________________________

E-post-adress

___________________ __________@_____ ________________________________

Telefon

_______________________ /______________________ /_____________________
Hem

Arbete

Mobil

Båtplats
Detta avtal reglerar dels villkoren för den enskilda båtplatsen, dels de övergripande Ordnings- och
säkerhetsföreskrifter som gäller för hamnen och området för båtupptagning (slipen) i övrigt.
Båtplatsinnehavaren är medveten om och accepterar att Ordnings- och säkerhetsföreskrifter löpande
kan komma att revideras och förbinder sig att följa de vid var tid gällande föreskrifterna och
anvisningarna. Aktuella föreskrifter och anvisningar kommer att finnas tillgängliga såväl på hemsidan
– www.pershagensbatklubb.se – som genom anslag inom hamnområdet.
Båtplatsinnehavaren förbinder sig att under kontraktstiden hålla sin båt försäkrad intill fulla värdet
med en ansvarsförsäkring. Försäkringsbolag och försäkringsnummer anges nedan. Skulle sådan
försäkring inte finnas eller att avgifter för bryggplats etc. ej betalats, äger Pershagens Båtklubb rätt
att säga upp gällande avtal till omedelbart upphörande.
Detta avtal förlängs automatiskt för ett år i taget, om inte det sägs upp av någon av parterna före den
1 mars innevarande år.
Båtplatsinnehavaren skall skriftligen meddela Pershagens Båtklubb eventuellt byte av båt. För det fall
Båtplatsinnehavaren byter till annan båt, som enligt Pershagens Båtklubbs bedömning inte är lämplig
för båtplatsen, förbehåller sig Pershagens Båtklubb rätten att justera båtplatsen och därmed även
detta kontrakt eller, om någon lämplig lösning inte står att finna, att meddela Båtplatsinnehavaren
att platsen inte får nyttjas för den nya båten.
Båt vid kontraktstidens början:
Fabrikat/modell _______________________________

Längd / Bredd (m) _______ /________

Båtens namn

Försäkringsbolag _________________

_____________________________

Försäkringsnr. ___________________________________________________________________
Undertecknad Båtplatsinnehavare har tagit del av och accepterar Pershagens Båtklubbs ordningsoch säkerhetsföreskrifter för båtplatsinnehavare samt accepterar och förbinder sig att följa de vid var
tid gällande föreskrifterna.

__________________

________________________

_______________________

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för båtplatsinnehavare
För att få en väl fungerande hamn fordras att samtliga Båtplatsinnehavare respekterar och förbinder sig att följa av
Pershagens Båtklubb vid var tid beslutade Ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt skötselanvisningar i övrigt. Att
Båtplatsinnehavaren förbinder sig att följa aktuella föreskrifter och anvisningar är en väsentlig förutsättning för detta avtal.
Vid missbruk eller överträdelse, äger Pershagens Båtklubb rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan, utan
återbetalnings- eller ersättningsskyldighet.

Bryggan




















Bryggplats får ej uthyras i andrahand. Kontakta vice bryggfogde för uthyrning.
Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med Pershagens Båtklubbs anvisningar.
Båten skall vara märkt enligt båtklubbens regler.
Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset.
Båtplatsinnehavaren ska se till att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall,
m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller
annan båtplatsutrustning får inte förekomma.
Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av Båtplatsinnehavaren.
Pershagens Båtklubb äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på Båtplatsinnehavarens bekostnad vidta
alla åtgärder som krävs i syfte att Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna skall uppfyllas, om båtplatsinnehavaren
själv inte vidtar nödvändiga åtgärder.
I övrigt skall Båtplatsinnehavaren iaktta hänsyn och bidra till ordningen. Störande underhålls- eller
reparationsarbete får inte förekomma.
Båtplatsinnehavaren är ansvarig för sina besökares uppträdanden.
Båtplatsinnehavaren förbinder sig att till Pershagens Båtklubb omedelbart rapporterna felaktigheter och skador
hänförliga till hamnens båtar, hamnutrustning eller inom hamnområdet i övrigt, samt överträdelse av dessa
föreskrifter.
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och brukas i
överensstämmelse med dess anvisningar. Effekt, spänning och strömstyrka på elektrisk utrustning skall vara
anpassad till de uttag som Pershagens Båtklubb tillhandahåller.
El som tillhandahålles för båtplatsinnehavare får endast användas till laddning av batterier, handverktyg etc. Ej
värmeelement. Förbrukning därutöver skall anmälas till bryggfogden för godkännande.
Toaletter och septiktankar får inte tömmas i hamnen.
Egendom får inte förvaras på bryggorna.
Bilar skall parkeras på anvisade platser. Framför grinden till bryggan får endast i- och urlastning ske.
Vid säsongens utgång skall Båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen, såvida inte Parterna träffat
skriftligt avtal om annat.
Aktuell information finns anslagna vid bryggområdet och reviderade ordningsregler finns på Pershagens Båtklubbs
hemsida www.pershagensbatklubb.se.
Bad och fiske från bryggan är förbjudet.

Slipen







Områdeschef tilldelar båtägare uppläggningsplats.
Väl tilltaget pallvirke måste användas för en säker uppställning av båten, detta är båtägarens ansvar.
Efter sjösättning måste pallvirke förvaras på angiven plats. Pallvirke som inte ligger på angiven plats slängs.
Området runt uppallad båt måste hållas städat av båtägare.
Vid vintersäsongens utgång skall Båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från slipen, såvida inte Parterna träffat
skriftligt avtal om annat.
Uppläggningsområdet vid vattnet (grusplan) är endast för medlemmar i båtklubben. Uppläggningsplatsen får
endast användas under perioden 15/9 till 15/5, Övrig period får inget pallvirke, vagnar etc. förvaras på platsen.
Vagnar från grusplan måste placeras på angiven plats vid slipen med lapp med namn och telefonnummer.

Genom att samtliga Båtplatsinnehavare följer Pershagens båtklubbs Ordnings- och säkerhetsföreskrifter skapar vi ett
trivsamt hamnområde.
Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som Båtplatsinnehavare vid Pershagens Båtklubb.
Styrelsen
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