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VILLKOR
VINTERPLATS:
•

Aktuell prislista och vad som tillkommer finns på hemsidan (se
prislista Vinterplats) Det åligger kunden att på så sätt hålla sig
informerad om kostnad avseende avtalsperioden.

•

Det åligger kunden att hålla båten försäkrad.

•

Avtalet är tidsbegränsat och avser vinterplats inom perioden 15 augusti 2022 till
20 juni 2023.

•

Efter att båten ställts in i hallen kan den tidigast flyttas ut vecka 13 om inget annat
överenskommits i skriftlig offert.

•

Sjösättning kan bokas från och med vecka 14.

•

Befintliga kunder har förtur att behålla sin plats till nästa år under förutsättning
att tidigare fakturor till fullo är betalda samt att bokning via bokningslänk på
hemsidan sker senast 31 juli. Efter denna deadline stämmer vi av antal lediga
platser och tar in nya kunder i mån av plats.

•

Vid avbokning av bokad plats debiteras en avgift motsvarande 10 % av beloppet
på aktuell order.

•

Vid utomhusplats ansvarar båtägaren själv för täckning av båt. Efter sjösättning
skall täckningsmaterial ej ligga kvar på uppställningsområdet.

•

Om kunden begär att båten ska stå utomhus veckan före sjösättning åligger det
kunden att ansvara för båtens eventuella behov av frostskydd.

•

Efter sjösättning skall båt flyttas från bryggan senast under söndagen
i den vecka som båten sjösätts.

•

Vid upptagning skall båten skall läggas vid vår brygga under helgen i veckan före
den upptagningsvecka som bokas.
Nycklar till båten lämnas i nyckelinkast, nycklar skall vara märkta med kundens
namn samt båtmodell.

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BRAND OCH MILJÖKRAV EFTERLEVS GÄLLER FÖR
DIG SOM VINTERKUND:
•

Eget arbete är ej tillåtet i hallen.

•

Vid slipning/målning skall mark täckas med plast.
Rester skall omhändertas av kund som farligt avfall.

•

Egen glykolkörning är ej tillåtet. All glykolkörning utförs av Sunds Marin med
därtill avsedd miljöglykol.

•

Gasoltuber får ej finnas i båtarna under avtalstiden.

•

Det får ej finnas mat eller dylikt i båtarna som kan föranleda skadedjursangrepp.

•

Vid överträdelse av ovanstående regler debiteras kund för kostnad som
uppkommer till följd av överträdelse.

ÖVRIGT:

•

I det fall båt ej sjösätts/flyttats efter avtalstidens slut kommer hyra enligt
sommaravtal att debiteras.

•

Kvarlämnade båtar:
Det har i enstaka fall förekommit att båtägare ej fullgör sina betalningsåtagande
och därefter även överger sin båt.
Vid en sådan situation förbehåller vi oss rätten att från det att avtalstiden gått ut
ta ut en avgift motsvarande dubbla hyran fram till dess att båten flyttats. Vid
sådan uppkommen situation går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.
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