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Båtplatsavtal för Kungsängens Båtsällskap
Upplåtare:

Kungsängens Båtsällskap (KBS) Box 2029, 196 02 Kungsängen

Medlem/Båtägare namn:……………………………………………………………………….
Personnummer: :…………………………………………………………………………..……….
Adress:……………………………………………………………………………………………………
e-mailadress:………………………………………………………………………………………….
Tel:..............................................................................................................
Medlemsnummer:……………………………
Ja / Nej
Avtalet avser (kryssa i)

Bryggplats sommar
Uppläggningsplats vinter
KBS Båtlyft med kran
Uppläggningen av båten på
trailer på KBS uppläggningsplats:
Bryggplats vinter

……………………………………………………………………………………………………………
Båttillverkare och typ/modell
Båtnamn

………………………………………………………………………………………………………….
Längd (Löa) m Bredd m
Djup m
Vikt kg
Avtalet är (kryssa i)

Tills vidare /

Giltighetstid vid tidsbegränsat avtal: Från

tidsbegränsat
till

Medlemmen har informerats om KBS styrdokument med bl.a. miljökraven för
bottenfärg Kungsängen datum:

……………………………………………………………
……………………………………………………..
Styrelsemedlem
Medlem/Båtägare
Genom undertecknande av båtplatsavtalet intygar KBS medlemmen att båten är ansvarsförsäkrad,
att följa KBS stadgar, ordningsregler, och miljöregler. Se baksidan.
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Mellan parterna på framsidan har följande avtal ingåtts:
1. Upplåtelse avser medlems båt enligt sidan 1.
Om båtägaren byter båt, eller säljer båten, upphör detta avtal att gälla.
Kontakta alltid bryggchef och/eller uppläggningschef när du avser att byta båt.
Det finns ingen garanti för att avtal kan skrivas för nya båten.
2. Avtalet avser endast de delar som är angivna på sidan 1 (Bryggplats sommar/vinter,
uppläggningsplats vinter och/eller kranlyft)
3. Båten skall vara ansvarsförsäkrad.
4. Upplåtelsen gäller för den period som anges på sidan 1. För upphävande av tillsvidareavtal,
eller tidsbegränsade avtal med löptid längre än 1 år, skall medlemmen skriftligen (brev eller
email) ange detta önskemål före den sista mars. Upphävs inte avtalet förlängs det med
betalningsansvar för ytterligare ett år.
KBS har rätt att upphäva avtalet om medlem bryter mot KBS stadgar och regler samt på
grund av händelse/beslut som KBS inte råder över.
5. Nyttjanderätten till bryggplats och/eller uppläggningsplats är förenad med medlemskap i
KBS.
Nyttjanderätten får inte överlåtas på annan eller upplåtas i andra hand till annan, oavsett om
denne är medlem i KBS eller inte. Om så sker, upphör båtägarens rätt till platsen genast utan
föregående uppsägning från KBS sida.
6. Upplåtelseavgift och andra avgifter i KBS utgår med belopp som föreningen beslutar för varje
tid.
7. KBS medlemmen är skyldig att hålla sig informerad om och följa de anvisningar och
föreskrifter som KBS styrelse eller någon funktionär meddelar. Se gällande stadgar och
ordningsregler.
8. Medlemmen förbinder sig att följa miljöreglerna att inte måla biocidfärg på båten och att
avlägsna eventuell biocidfärg från båten före 2020-12-30.
9. Orginalet av detta avtal skall förvaras hos KBS. Medlemmen skall erhålla en kopia.
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