Nyttjanderättsavtal ordinarie medlem – Essinge Båtklubb
Avtalsnummer:

Medlemsnummer:

Efternamn:

Förnamn:

Personnummer:

E-postadress:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Tel Hem:

Tel Mobil:

Nautisk kompetens:

Uppgifter om din båt/kajak:
Båttyp:

Fabrikat:

Längd:

Båtens namn:

Bredd:

Båtens byggår:

Vikt:

Material:

Drivmedel:

VHF-signal:

Försäkringsbolag:

Försäkringsnummer:

Essinge Båtklubb hyr ut till båtägaren hamn- och/eller varvsplats enligt nedanstående villkor.

1. Jag förbinder mig,
att följa fastställda stadgar, policyer, ordningsregler, varvs- och hamnregler som gäller för
medlem i Essinge Båtklubb, däribland Essinge Båtklubbs miljöpolicy och miljöregler (som en
precisering av vad som gäller enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning).
att följa anvisningar och bestämmelser som fastställts som komplement till klubbens stadgar,
att lämna försäkran/förbindelse rörande min fritidsbåtförsäkring. Ändras något i den ska ny
försäkran/förbindelse sändas in omgående.
2. Om båten övergår i annans ägo under vintersäsongen är jag skyldig att ta bort bockar, stöttor
och täckningsmaterial senast i samband med klubbens sjösättning. Om båten övergår i annans
ägo under sommarsäsongen måste båten tas bort från hamnområdet senast 14 dagar efter
försäljning, om inte annan överenskommelse träffats med klubbens hamnchef.
3. Vid byte av båt ska nytt nyttjanderättsavtal för den nya båten tecknas snarast.
4. Fastställda avgifter som inte, trots påminnelse betalats efter föreskriven tids utgång, eller vid
utträde ur klubben innebär
att, nyttjanderättsavtalet upphör att gälla.

5. Båtägaren förbinder sig
att, senast 14 dagar efter att avtalets upphörande, ta bort sin egendom från klubbens område.
Om detta inte sker kommer klubben att tillgodoräkna sig det klubben kan ha nytta av och
övrigt skrotas och kostnaden faktureras båtägaren. Samma gäller för båt som överges och
lämnas kvar inom klubbens hamn- eller uppläggningsområde och som inte hämtats efter
tillsägelse.
6. I enlighet med ordningsföreskrifterna ska båtägare som önskar fortsatt plats vid klubbens
hamn och varv årligen anmäla detta genom att lämna in anmälningstalong till vid klubbens
höstmöte respektive vårmöte. Vid köp av ny båt måste den nya båten godkännas av hamnchef
och varvschef om de nya måtten överstiger tidigare båt. Anmälan ska göras även om plats inte
önskas för att undvika missförstånd.
Vid byte av båt, utträde ur klubb eller försäljning av båt så upphör nyttjanderättsavtalet att
gälla. Det gäller också den som bryter mot detta avtal.
7. Undertecknad accepterar datalagring av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
8. Beträffande övriga villkor hänvisas i tillämpliga delar till Allmänna villkor, godkända av
Sweaboat i samarbete med Konsumentverket, KO.

Information lämnad till Essinge Båtklubb, (EBK), 802000-8010 är skyddad enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679). Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera
med dig som medlem samt för att utföra EBK-uppgifter i anslutning till ditt medlemskap, din medverkan
i EBK verksamhet och ditt nyttjande av EBK hamn- och varvstillgångar.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Båtägaren har tagit del av klubbens stadgar, hamnregler och övriga regler och anvisningar.
Stockholm den

……………………………………………...

..…………………………………………………

Underskrift av båtägande medlem

Underskrift sekreterare/vice ordförande i Essinge Båtklubb

……………………………………………………….
Namnförtydligande

…………………………………………………………….
Namnförtydligande

