Vinteruppläggningsavtal varmhall eller uteplats
På grund av ändrade förutsättningar hos försäkringsbolag och brandmyndigheter tvingas Båtakuten att justera
förhållanden till arbeten på båtar som vi har uppställda i våra lokaler och markområden.
Bokning av sjösättning skall ske 7 vardagar innan önskad sjösättning. Sjösättning samt leverans sker sedan i
samråd med oss. Vid bokning av sjösättning skall båten vara helt klar för sjösättning, tampar samt fendrar skall
hänga på båten.*
Hyran debiteras per kvm och beräknas på båtens (totala längd + 0,5 m) x (bredd + 0,5 meter). Hyran debiteras
när båten är upptagen.
Lyft, pallvirke, hyra av vagn, tvätt av båt, konservering samt övriga arbeten tillkommer. Perioden 1 juli till 1
september debiteras sommarhyra för varje påbörjad månad. Ägaren till båten måste hålla båten helförsäkrad och
ha tagit del av avtalet nedan. Vid eventuella skador som omfattas av båtens försäkring skall i första hand båtens
försäkring nyttjas.
*Sjösättningsperiod from 1 april tom 30 augusti, vid annat datum offereras sjösättning separat.
Båtakuten tillåter inga arbeten av båtägare eller annan personal än vår egen i våra lokaler (om inte annat
skriftligen är avtalat), detta gäller för inomhusplatser.

I övrigt gäller följande:
Båtägarens ansvar varmhall eller uteplats
• Giltig båtförsäkring under upptagning/inlämning och förvaring ansvarar båtägaren för.
• Båten ska tömmas på lös egendom och värdesaker innan överlämning till Båtakuten om inget annat är avtalat.
• Ev. lös egendom/trailer ska vara tydligt märkt med ägarens namn/båtnamn.
• Uppvärmningsanordning, lös eller fast monterad i båt får inte vara ansluten när båten är obevakad.
• Öppen eld är ej tillåten i eller runt båten. Svetsning eller bruk av värmepistol får enbart utföras av Båtakutens
personal med behörighet i heta arbeten.
• Tillfällig belysning skall utgöras av felfria sladdlampor eller lysrörslampor. Halogenstrålkastare får ej
förekomma.
• Laddning av batterier får ej förekomma när båten är obevakad.
• Brandfarlig vätska liksom brandfarliga färger eller lös egendom får ej förvaras kring båten när inte båtägaren
är närvarande.
• El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna.
• Ev täckning får ej fästas/förankras i pallmaterial.
Skador på båt och kringutrustning
• Vid eventuellt uppkommen skada i samband med upptagning ska kundens försäkring i första hand nyttjas.
• Om Båtakuten eller båtägaren upptäcker skada på båt eller kringutrustning ska den andra parten underrättas.
Kan parterna inte enas om skadans omfattning eller reglering, ska protokoll upprättas som anger
skadan/skadorna samt deras orsak. Protokollet upprättas i samråd med försäkringsbolagets skadereglerare.
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Övergiven, kvarlämnad utrustning
• Övergiven båt vars ägare inte har avhörts inom ett år från vintersäsongens slut, får efter ytterligare tre
månader säljas av Båtakuten om båtägaren har obetalda avgifter som inte är föremål för rättslig prövning.
• Vid tidpunkten ett år från vintersäsongens slut, skall dock en skriftlig uppmaning om att betala skulden skickas
till den adress som uppgavs i samband med inlämningen. Den skriftliga uppmaningen ska även informera
ägaren om att båten vid obetald skuld kommer att säljas efter tre månader.
• Eventuellt överskott från försäljning ska redovisas till båtägaren som då erhåller detta.
• Annan egendom som lämnats kvar inom Båtakutens område efter avtalstidens slut tillfaller Båtakuten utan
lösen om den saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen har uppmanats
att hämta den.
Överlåtelse
• Om båtägaren under uppläggningstiden säljer sin båt eller lösegendom ska Båtakuten skriftligen meddelas.
• Den part som tecknade avtalet med Båtakuten i samband med inlämningen är dock fortsatt ansvarig för detta
avtal gentemot Båtakuten.
Priser
• Båtakuten äger rätt att justera priser på service, förbrukningsmaterial och kemikalier/oljor utan kundens
uppmärksamhet. Dock gäller offererade priser.
• Båtakutens vintersäsong beräknas fr. o m 16 augusti – 30 juni. Under resten av året debiteras sommarplats
om annat ej överenskommits.
• Båtakuten har rätt att kvarhålla båt eller annan egendom tills fullständig betalning har erhållits.
Tvist
• Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom en
överenskommelse parterna emellan. Om parterna ej kan enas prövas tvisten av Allmänna
reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig.
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Vinteruppläggningsavtal varmhall eller uteplats
Namn båtägare: __________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________
Telefon:_________________________________

Mobil: _________________________

Epost:___________________________________________________________________

Båttyp:____________________________________

Märke:_______________________

Ort:_____________________________Datum:__________________________________

__________________________________
Namnunderskrift
Båtägare

__________________________________
Namnförtydligande

___________________________________
Namnunderskrift
Båtakuten

____________________________________
Namnförtydligande
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