VÄSTANVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Båtplatsnummer:

BÅTPLATSAVTAL
Västanviks samfällighetsförening upplåter enligt detta avtal en båtplats enligt nedan.
Båtägare
Namn:

Fastighetsbeteckning:

Adress 1: (Fakturaadress)

Postnummer/ort:

Adress 2: (Västanvik)

Postnummer/ort:

760 15 Gräddö
Telefon 1:

Telefon 2:

Kategori:

GA1

E-postadress:

GA3

Övrig

Båtplats
Hamn:

Platsbredd meter:

Bomplats:

Ja
Nej

2,0 meter
2,5 meter
3,0 meter

Vretaviken
Lötaviken

Båt
Båttyp:

Båtmodell: *

Segelbåt
Motorbåt
Roddbåt

Längd (m):

Namn: *

Bredd (m):

Djupgående (m):

Vikt (ton):

*Frivillig uppgift

Försäkring
Ansvarsförsäkring är tecknad
Försäkringsbolag:

Underskrift
Västanviks samfällighetsförening
Ort

Datum

Försäkringsnummer:

Båtägare

Ort

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Datum

VÄSTANVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Villkor
Med båtplatsen ingår rätt till parkering på hamnplanen, utnyttjande av iläggningsramp
max. 3,5 ton, mastkran max 80 kg, serviceplatser med eluttag, bojflotte, mindre
båtvagn, lastkärror samt soptunnor.
• Hamnreglerna ska efterföljas. (Gällande och anslagen i hamnen)
• Båtplatsen får inte nyttjas av annan än båtplatsinnehavaren.
• Vid byte av båt som nyttjar båtplatsen ska detta meddelas till Hamnkapten.
• Om båten inte är anpassad för båtplatsen storlek har Hamnkapten rätt att anvisa
annan plats.
• Om båtplats inte nyttjas under en säsong ska orsaken meddelas Hamnkaptenen. En
båtplats får enbart vara outnyttjad en säsong annars kan båtplatsavtalet komma att
sägas upp.
• Båten ska vara ansvarsförsäkrad. Försäkringsbevis uppvisas vid begäran. Förändring
av försäkringsbolag ska anmälas till Hamnkaptenen.
• Båtplatsavtal kan inte överlåtas vid försäljning av fastighet eller på annat sätt.
• Boj ska förses med båtplatsnummer.
• Uppläggning/uppställning av båt på parkeringsplatsen i Vreta får göras under
perioden 1 september till 31 maj på av Hamnkaptenen anvisad plats i mån av plats.
Uppläggning båt på iordningställda uppläggningsplatser får göras i hamnen i
Lötaviken samt på av Hamnkaptenen anvisade platser. Båtplatsägaren ska se till att
båten är märkt med båtplatsnummer och fastighetsbeteckning. Båtägaren ska hålla
med uppläggningsmaterial bockar e dyl. under uppläggningen. Uppläggningsmaterial ska tas bort från hamnen när båten inte längre är upplagd på land.
Hamnavgift
GA 1:
Hamnavgiften fastställs årligen på Västanviks samfällighetsförenings
årsstämma i mars innevarande år. Protokoll finns att läsa på anslagstavlan
vid klubbhuset samt på föreningens hemsida (www.vastanvik.se).
GA3/Övriga: Hamnavgiften fastställs årligen av Västanviks samfällighetsförenings
styrelse.
Betalning
Betalning av hamnavgiften görs mot utställd faktura från Västanviks
samfällighetsförening med 30 dagars betalningstid.
Avtalstid/Uppsägning
Detta avtal gäller för ett år (1 april till 31 mars) och förlängs automatisk med ett år om
det inte är uppsagt före den 15 januari av endera parten.
Avtalet upphör att gälla och förnyas inte automatiskt om båtplatsinnehavaren har
skulder till föreningen för hamnavgifter eller andra avgifter.
Båtsamverkan i våra hamnar
Styrelsen rekommenderar båtplatsinnehavare att gå med i båtsamverkan genom en
kostnadsfri app, Coboats, för att lättare informera varandra om något händer i våra
hamnar. Mer information finns på hemsidan Västanvik hamnar .
Kontakta Erik Mattsson om du har frågor eller vill anmäla dig: er98ma@hotmail.com
Kontakt
Hamnkapten utsedd av Västanviks samfällighetsförening. E-post: hamn@vastanvik.se.
Kontaktuppgifter på anslagstavlor och på föreningens hemsida (www.vastanvik.se).
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