Mjösund-Grönvik bryggförening

2021-06-15

AVTAL VID ANDRAHANDSUTHYRNING
§1

Avtalsslutande parter är Mjösund-Grönvik bryggförening ek. för. med org. nr 769627-2538 i Stenungsunds
kommun och nedanstående båtägare/hyresgäst.

§2

Avtalet gäller båtplats tillhörande ordinarie medlem

§3

Namn
Adress

Postnr Ort

Telefonnr

Mobilnr

§4

Båtuppgifter (typ, längd, bredd mm)

§5

Avgifter
Avgift för båtplatsen är gällande årsavgift med tillägg av en administrationsavgift på f.n. 150 kr.
Överenskommelse kan träffas om reducerad årsavgift i de fall hyran avser del av säsong. Årsavgiften erläggs
till båtplatsinnehavaren och administrationsavgiften till Föreningen om inte annat avtalats. Avgifterna skall
vara erlagda innan båtplatsen tas i bruk.

§6

Giltighetstid
Avtalet gäller från dess undertecknande och under en båtsäsong. Avtalet kan sägas upp med omedelbar
verkan av Bryggföreningen om båtägaren trots påminnelse bryter mot detta avtal.

§7

•
•
•
•
•
•

§8

Båtägarens skyldigheter
båtsäsongen är mellan den 1 april och den 31 oktober. Vid båtsäsongens slut skall båtägaren ha avlägsnat
båt och förtöjningsanordningar från bryggplatsen. Utnyttjande av båtplatsen på annan tid skall ske i samråd
med hamnkaptenen
att ha försäkring som ersätter skador på personer, båtar, bryggor eller på utrustning
att inte använda större båt än båtplatsen tillåter enligt fastställd storlekskategori
att tillse att båten är betryggande förtöjd och lämpligt avfendrad
att följa föreningens stadgar samt de Regler och anvisningar som föreningen upprättat och i övrigt rätta sig
efter hamnkaptenens anvisningar.
att inte använda båtplatsen för boende annat än vid tillfällig övernattning
Ansvarsklausul
Föreningen ansvarar inte för skada eller olägenhet som åsamkas båtägare eller annan person eller skada på
båt, tillbehör eller båtplats, Om båtägarens båt sliter sin förtöjning, sjunker eller på annat sätt är till hinders
eller utgör en risk för andra båtar äger föreningen rätt att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som
anses nödvändiga.

Avtalet har upprättats i två likalydande original, ett till vardera parten
Mjösund-Grönvik Bryggförening ek.för.
Styrelseledamot/Hamnkapten

Medlem/Hyresgäst

__________________________________
Underskrift

__________________________________
Underskrift

Datum____________________________

Datum____________________________

