
Båtvikens hamnförening – medlemsavtal 

Hamnplats nr _____ 

Båtägaren: 

*Namn: ____________________________________________________________________________________

*Gatuadress: ________________________________________________________________________________

*Postnr: ______________ *Postadress: _________________________________________________________

*Telefon bostad: _____________________ Telefon arb: ____________________________________________

*Mobil:_____________________________ *E-mail adress: __________________________________________

Vid fler ägare anges endast den huvudansvarige. 

Uthyrning till båtägaren hamn- och/eller uppläggningsplats sker enligt nedanstående villkor: 

Båtuppgifter: 

Båtens namn: ____________________________________ Vinterplats på området Ja____ Nej____ 

*Motorbåt____ Segelbåt____ ____ Fabrikat____

Löa____   Bredd____   Vikt____  Djup____ 

*Försäkringsbolag:________________________________ *Försäkringsnummer:________________________

Medlem i Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) Ja____ Nej____ Förarintyg för fritidsbåt Ja____Nej____ 

Allmänna villkor: 

Avgifter för hamn- och uppläggningsplatser bestäms vid klubbens årsmöte. 

Avgifterna betalas i förskott: Hamnplats senast den 30:e mars. 
Har hamnavgiften inte betalats inom föreskriven tid, kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. 

2 arbetsdagar är obligatoriska för medlem, eller att betala 500.- /dag om man inte kan vara med 
Om avtalet av någondera part ej skriftligen sagts upp före den 1:a mars för hamnplats anses det förlängt ytterligare en säsong. 
Båtägare är skyldig att känna till och följa de anvisningar och bestämmelser för hamnen som fastställts. Beträffande övriga villkor 
hänvisas i tillämpliga delar till Allmänna avtalsvillkor, godkända av Svenska Varvsföreningen i samarbete med Konsumentverket, 
KO. 
Vid fotografering på till exempel arbetsdagar och andra aktiviteter i Båtvikens hamnförening måste Ni fylla i om Ni godkänner att 
vara med på foto som sedan läggs ut på Båtföreningens hemsida, så att övriga kan delta i vad som händer i denna klubb. 

Samtycker,  Ja____ Samtycker inte,  Nej____ 

*Obligatoriska uppgifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort______________________ Datum___________ Ort______________________ Datum________________ 

__________________________________________ ________________________________________________ 
Upplåtare Båtägare 

Retur till:
Båtvikenshamnförening
C/o Håkan Lehnér
Höstvägen 5 546 73
Forsvik


	Hamnplats nr: 
	Namn: 
	Gatuadress: 
	Postnr: 
	Postadress: 
	Telefon bostad: 
	Telefon arb: 
	Mobil: 
	Email adress: 
	Båtens namn: 
	Ja: 
	Nej: 
	Motorbåt: 
	Segelbåt: 
	Fabrikat: 
	Löa: 
	Bredd: 
	Vikt: 
	Djup: 
	Försäkringsbolag: 
	Försäkringsnummer: 
	Ja_2: 
	Nej_2: 
	Ja_3: 
	Nej_3: 
	Samtycker Ja: 
	Samtycker inte Nej: 
	Ort 1: 
	Ort 2: 
	Datum: 
	Ort 1_2: 
	Ort 2_2: 
	Datum_2: 


