
Mellan Sundbybergs Båtklubb, SBK, u.p.a., nedan kallad Båtklubben och undertecknad båtä-
gare nedan kallad Båtägaren har träffats följande: 

AVTAL OM TILLFÄLLIG BÅTPLATS 

Avseende upplåtelse av båtplats för medlem NR:            

Var vänlig texta   

Båtägarens+Namn:+ !! !! !! !! Personnummer:+ !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
Postadress:+ !! !! !! Postnummer+och+Ort:+ !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
Telefonnummer+dagtid:+ !! !! Telefonnummer+kvällstid:+ !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
Mobiltelefonnummer:+ !! !! E?mail+adress:+ !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
Båtmärke:+ !! !! !! Båtnamn:+ !! !! !!
!! !! !! !! !! !! ! ! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
Båtstorlek:+Längd+i+meter+ Båtstorlek:+Bredd+i+meter++ Båtens+vikt+i+kg:+ ++
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !!
                                                                                                                                                                                                                    

1.   Båtklubben upplåter på följande villkor tillfällig båtplats till Båtägaren för dennes båt. 

Detta avtal avser!

! !! Bryggplats  ! Från!!!!!!!!!!!!!Till!! Tidsperiod 
! !! ! ! ! ! ! ! !
 

               Avgifter fastställs årligen av årsmötet. 

2.   Detta avtal gäller från den dag det undertecknats och Båtklubben erhållit aviserad avgift 
t.o.m. 30 september avtalsåret.       

Uppsägning av båtplats och avtalet kan ske skriftligen av Båtägaren minst 3 veckor före från-
träde av båtplats. Återbetalning av ej utnyttjad hyresavgift och grundavgift återbetalas inom 6 
veckor efter Båtklubben erhållit konto för återbetalning av Båtägaren. 

3.  För detta avtal gäller stadgar, ordningsregler och avgifter beslutade och fastställda av Båt-
klubbens årsmöte. Båtägaren bekräftar genom sin påskrift på detta avtal att han/hon emottagit 

!! !!
!! !!!



och tagit del av stadgar och ordningsregler som utgör del av detta avtal och förbinder sig att 
efterleva de villkor som intagits i dessa eller som i vederbörlig ordning har beslutats av Båt-
klubben. I dessa villkor ingår också obligatorisk nattvakt. 

4.  Varje ändring av uppgifter i detta avtal, eller ny omständighet som kan påverka riskbilden, 
skall omedelbart anmälas till Båtklubben. 

5.   Rätt till nyttjande av båtplats förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med Båt-
klubben. Sådant avtal får inte överlåtas vare sig helt eller delvis utan Båtklubbens skriftliga 
medgivande.                                                                                             

Båtägaren får heller ej utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angivna rättigheter. 
Om så sker utan Båtklubbens godkännande, eller om Båtägaren på annat sätt inte oväsentligt 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter, har Båtklubben rätta att med omedelbar verkan säga 
upp detta avtal.  

Vid de fall Båtägaren skaffar annan båt än den avtalet gäller förbehåller Båtklubben sig rätten 
att anvisa annan lämplig bryggplats eller säga upp avtalet. 

6.  Båtklubbens åtaganden innebär inte förvaring av båt eller annan egendom som tillhör Båt-
ägaren. Båtklubbens åtaganden innebär endast upplåtande av förtöjningsplats av båt.  

Båtägaren är skyldig att hos välrenommerad försäkringsgivare och på sedvanliga branschvill-
kor teckna såväl sakförsäkring som ansvarsförsäkring för den båt som avtalet gäller. Om för-
säkring inte tecknats, och försäkringsersättning för skada eller som skulle vara täckt av sed-
vanlig båtförsäkring därmed inte kan utbetalas, mister Båtägaren sin rätt att kräva ersättning 
från Båtklubben om sådan rätt annars förelegat.  

7.  Båtägaren är skyldig ersätta Båtklubben för skada på Båtklubbens anläggning eller utrust-
ning och för annan skada av vad slag det än må vara, såsom miljöskada orsakat av Båtägaren 
eller av annan som handlat på Båtägarens uppdrag.  

 

Detta avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar varav Båtägaren och Båtklubben tar varsitt. 

 

Sundbyberg den 

 

Sundbybergs båtklubb 

 

   

                                                                                Båtägarens underskrift 

!! !! !! ! ! !! !! !!


