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BÅTPLATSAVTAL 

Båtklass Hamnplats nr Nyckel nr 

[Båtklass]   [Hamnplats nr]   [Nyckel nr]   

Piluddens Båtklubb upplåter till Båtägaren, på nedanstående villkor, hamn- och/eller uppläggningsplats i 
Båtklubbens anläggning vid Godsvägen, Kallhäll. 

Båtägare 

Namn Personnr: 

[Båtägare Namn]   [Personnr]   

Adress Telefon/Mobil 

[Adress]   [Telefon]   

Postnr Postadress E-post: 

[Postnr]   [Postadress]   [E-post]   

Båtuppgifter    

☐ Motorbåt ☐ Segelbåt ☐Motorseglare ☐Roddbåt 

Båttyp/modell Båtens namn/reg nr 

[Båttyp/modell]   [Båtens namn/reg nr]   

Försäkringsbolag Försäkringsnummer 

[Försäkringsbolag]   [Försäkringsnummer]   

Längd Bredd Vikt Djupgående 

[Längd]   [Bredd]   [Vikt]   [Djupgående]   

Hamnplats  Uppläggningsplats  

☐ Bryggplats ☐ Vinterplats (varvsuppläggningsplats) 

☐ Bryggplats endast sommar ☐ Uppläggningsplats (helår) 

 ☐ Endast vinterplats (varvsuppl.) 

Inträdesavgiften om 3000 kr betalas i samband med första fakturan för båtplatsen.  

Upplåtelse sker i övrigt på de villkor som anges på avtalets baksida och som Båtägaren i och med 
undertecknandet av detta avtal har tagit del av och godkänt. Som medlem i Piluddens Båtklubb 
samtycker Båtägaren att föreningen lagrar medlemsuppgifterna. Detta avtal har upprättats i två 
likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Kallhäll den 2019-01-08 _______________ den   ___ /___ 20____ 
Upplåtaren:  Piluddens Båtklubb Båtägaren 
 
 
 

 

 ____________________________________ ______________________________________ 
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Allmänna villkor 

Året indelas i två säsonger: sommarsäsong 1 april – 30 september och vintersäsong 1 oktober – 31 mars. 

Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till och med utgången av innevarande säsong. 

Om avtalet inte skriftligen sägs upp av någon av parterna före den 1 april vad gäller hamnplats (sommarsäsong) respektive före den 1 
oktober vad gäller uppläggningsplats (vintersäsong) anses avtalet förlängt med ytterligare en säsong.  

Avgifter för hamn- och uppläggningsplats bestäms årligen vid Båtklubbens årsmöte. Avgifterna tillkännages genom att hållas tillgängliga 
på klubbens hemsida www.piluddens.com. 

Avgifterna betalas i förskott. Avgift för hamnplats (sommarsäsong) betalas senast den 31 mars. Avgift för uppläggningsplats 
(vintersäsong) betalas senast den 30 september. 

Har avgift för hamn- eller uppläggningsplats inte kommit Båtklubben tillhanda inom föreskriven tid, kan avtalet sägas upp med 
omedelbar verkan av Båtklubben. Båtklubben är inte skyldig att uppta eller sjösätta båt vid utebliven avgift. Skulle sådan åtgärd ändå 
anses nödvändig enligt Båtklubbens styrelse, ska kostnaden för detta betalas av Båtägaren.  

Båtägaren är skyldig att vid försenad betalning betala, dels förseningsavgift om 225 kronor, dels dröjsmålsränta på hamn- och/eller 
uppläggningsavgift med 15 % tills full betalning sker. 

Har avtalet upphört på grund av uppsägning från Båtägaren eller Båtklubben och båt och/eller egendom inte avhämtats, är Båtägaren 
skyldig att utge ekonomisk ersättning motsvarande: 

- den hamn- respektive uppläggningsavgift som skulle ha utgått om avtalet varit gällande, 
- Båtklubbens eventuella ytterligare kostnader på grund av att båten inte avhämtats. 

Båtklubben får som säkerhet för obetalda avgifter mm enligt detta avtal kvarhålla båt och utrustning till dess full betalning skett eller 
säkerställts på annat sätt. Båtklubben äger dessutom rätt att sälja Båtägarens båt och/eller egendom under förutsättning att: 

- båtplatsavtalet upphört att gälla, 
- Båtägaren skriftligen uppmanats att hämta båten/egendomen och i uppmaningen upplysts om att båten/egendomen annars 

kan komma att säljas efter viss tid, minst tre (3) månader från uppmaningen,  
- den tid som angivits i uppmaningen löpt ut.  

Från vad som inflyter vid försäljningen har Båtklubben till Båtägaren att redovisa eventuellt överskott efter avdrag för Båtklubbens 
fordran enligt båtplatsavtalet, övriga förfallna avgifter och avdrag för försäljningskostnader. 

Båtklubbens styrelse bestämmer tid för upptagning och sjösättning av båten. Dessa tider ska meddelas på Båtklubbens hemsida senast 
en (1) månad före första upptagningsdag respektive sjösättningsdag. Båt som utan styrelsens medgivande kvarligger i vattnet efter sista 
upptagningsdag eller på land efter sista sjösättningsdag, betalar en av styrelsen vid varje tillfälle bestämd dygnshyra. 

Båtägaren är skyldig att till Båtklubben omgående återlämna utkvitterad nyckel om: 

- hen underlåter att betala föreskriven avgift för hamn- och/eller uppläggningsplats, 
- hen utträder ur Båtklubben eller avtalet upphör på grund av uppsägning från någon av parterna, 
- när Båtklubbens styrelse i annat fall beslutar att nyckel ska återlämnas. 

Båtägaren är skyldig att känna till och noga följa Piluddens Båtklubbs stadgar samt föreskrifter för hamn och varv, vilka tillställs 
Båtägaren genom att finnas tillgängliga på Båtklubbens hemsida www.piluddens.com. 

Båtägaren är skyldig att hålla båten försäkrad intill fulla värdet för brand, skadegörelse, sjörisk, stöld samt för skada som orsakats av 
tredje man. 

Beträffande övriga villkor hänvisas till Allmänna avtalsvillkor, godkända av Svenska Varvsföreningen i samarbete med Konsumentverket 
(KO).  

Brott mot ovanstående kan om styrelsen så beslutar leda till uppsägning med omedelbar verkan.  

Nyckelkvittens 

Härmed utkvitteras av Båtägaren nyckel med nr ____________ till Båtklubbens område. 
 Nyckel kvitterad  
Nyckelkvittens sker i detta fält om ej nyckel 
Har kvitterats på särskild bankett hos nyckelansvarig. 
 ____________________________________ 
 Båtägaren 
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