
Båtplats nr:________________                                    Hamnområde_________________________    

   

Hyresavtal båtplats 

Mellan Mora båtklubb och undertecknad båtägare har följande hyresavtal ingåtts. Båtägaren hyrbåtplats enl. nedanstående villkor. 

Båtägare. 

Namn:______________________________________  Adress:__________________________________________________________ 

Post nr:_____________________________________ Telefon nr:_______________________________________________________ 

E-Post: _____________________________________ Personnummer:________________________________---_________________ 

Närmast anhörig:____________________________________Tel:_______________________________ 

Båtuppgifter. 

Motorbåt Segelbåt Roddbåt     

Fabrikat:___________________ Längd:__________________ Bredd_________________  

Försäkringsbolag:__________________________________ Försäkringsnummer:______________________________________________ 

Allmänna regler och villkor. 

1. Klubben åtar sig att erbjuda byggplats med fastsättningsmöjlighet, vinteruppställningsplats (utomhus) samt tillgång till klubbens 

anläggningar och utrustning i Sanda och Saxviken. 

2. Klubben åtar sig att hjälpa båtägaren med större arbetsinsatser som berör hamnens funktion. 

3. Båtägaren är skyldig att vara medlem i Mora båtklubb och erlägger den hamnavgift som årsmötet fastställt, med avdrag för 

eventuell arbetsinsats som godkänts av hamnkapten/styrelsen. Först därefter får båtplasten tas i bruk.  

4. Avgifterna betalas i förskott enligt fakturadatum. 

5. Har avgiften inte kommit Mora Båtklubb tillhanda efter förfallodatum anses båtplatsen som uppsagd.  

6. Båtägaren har själv att ordna fullgod förtöjning med ryckutjämnings dämpare så inte Mora båtklubbs egendom kommer till 

skada. 

7. Båtförtöjning är förbjuden vid avtalad bryggplats under perioden 30 okt – 15 apr. 

8. Båtägaren är skyldig att inneha minst ansvarsförsäkring för sin båt. 

9. Båtägaren har att visa gott sjömanskap vid färd på vatten och vid förtöjning i hamn. 

10. Båtägaren är skyldig att hålla snyggt omkring sig, och ta hand om sopor, täckställningar och latrin på ett korrekt sätt samt följa 

övriga regler i hamnen. 

11. Båtägaren är skyldig att flytta från vinteruppställningsplatsen senast 30 juni, sker ej detta så har Mora Båtklubb rätta att 

debitera båtägaren för eventuella uppkomna avgifter för bortforsling till annan mer lämplig plats som Mora Båtklubb utser. Om 

Mora Båtklubb tvingas klippa upp något lås vid dessa tillfällen utgår ingen ersättning till båtägaren.  

12. Uppsägning av båtplats sker tillsammans med hamnkaptenerna där man även återlämnar sin nyckel. 

13. Båtägare är skyldig att anmäla förändringar som byte av båt, försäkringsbolag, adress, e-post och telefonnummer. 

14. Båtplatsen och nyckel tillhör Mora båtklubb, detta innebär att båtägaren inte har lov att ge bort båtplatsen eller nyckel till 

någon annan vid eventuell försäljning av båt. Hamnkaptenerna hanterar kölistor och båtplaceringar.  

15. Om båtägaren vill ha flera båtar vid sin plats men vid olika tillfällen så måste ett nytt kontrakt skrivas för varje båt som kommer 

använda båtplatsen (det tillkommer dock ingen avgift för detta då avgiften avser själva båtplatsen). 

16. Önskas vinterförvaringsplats på klubbens område så tilldelas denna av hamnkapten på Sanda. Vinterförvaringsplats gäller 

endast för en båt som erlagd hamnavgift.  

17. Båtägaren är skyldig att alltid hålla sig själv uppdaterad men dom regler och villkor som gäller för tillfället. 

Detta avtal har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Mora den 20_______-________-________                            Mora den 20_______-________-________ 

_____________________________________  _____________________________________ 

För båtklubben    För Båtägaren  

  


