Vinterplatsavtal
1. Kundens åtaganden
Det åligger ägaren till objektet att hålla objektet helförsäkrad till fulla värdet mot brand, stöld, slipoch sjöskada samt ansvar mot tredje man såväl under den tid förvaringsuppdraget består, tills att
uppdraget fullgjorts. Eventuella läckage eller elfel som kan skada personal eller material skall
skriftligen meddelas Solna Marin utan dröjsmål.
2. Särskilda kostnader
Vid överenskommet lev datum för upptagning/sjösättning ingår 2 dygns brygghyra
Efter detta debiteras 255:- per påbörjat dygn. Eventuella extra arbeten som inte omfattas av detta
avtal skall skriftligen beställas och bekräftas av Solna Marin. Båtarna avhämtas i turordning efter
hur de är förvarade, detta innebär att det inte alltid går att möta önskemål på avhämtning av båt.
Solna marin varskor minst en (1) vecka innan båten skall avhämtas. Om båten inte avhämtas på det
datum Solna Marin anger kan extra förvaringskostnad för kunden uppstå.
3. Ungefärliga upptagnings och iläggningstider
Upptagning startar ca mitten av september och iläggning börjar ske i samband med islossning ca 15
april ( väderberoende). Upptagning av båtar sker mån-tors mellan 9-15. För lämning andra tider
kontakta Solna Marin.
4. Debitering
Bokningsavgift på 5000:- betalas i samband med bokning av vinterförvaring och kunden är
medveten om att denna bokningsavgift ej återbetalas till kund vid avbokning. Förvaringskostnad
och service faktureras 10 dagar netto, fakturan kommer skickas i samband med upptagning av
båten. Ägaren är medveten om och godkänner att inga objekt kan avhämtas eller kommer lämnas
ut innan full betalning har erlagts. Övriga beställda arbeten faktureras 10 dagar netto efter att de är
utförda. Arbetskostnad för merarbeten debiteras 1.025:-/timme.
5. Allmän information


Samtliga objekt hämtas och lämnas enl ök.



Observera att inget tillträde till båtarna/objekten är möjlig under förvaringstiden pga av
försäkringsskäl, dvs det är inte möjligt att vårrusta eller arbeta med båten under
förvaringen.



Eventuell hämtning/lämning av båt debiteras med 1.025:-/timme inkl bil och släp. Vid
hämtning i sjön skall båten ha tillräckligt med bränsle för transporten.



Septitank och färksvattentank skall alltid vara tömd innan inlämnande av båt. Solna Marin
tar inte något ansvar för sönderfrusna färskvatten och septitankar samt slangar och
kringutrustning till detta. Detta gäller endast båt som lämnas in mkt sent på säsongen alt
skall förvaras utomhus.

