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HYRESKONTRAKT brygga
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer + Ort

Tel Bostad

Tel Mobil

Fabrikat

Största bredd

E-postadress

Längd (löa)

Vikt

Skrov
 Plast

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

 Trä

 Segelbåt

 Plåt

 Gummi

 Motorseglare  Annan  Motorbåt

 Roddbåt

Villkor för hyreskontrakt brygga
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Avtalet gäller fr o m 1 april t.o.m. 31 oktober.
Avtalet förlängs automatiskt för samma period (se ovan)
om skriftlig uppsägning inte inkommit till NSS före 1
februari.
Bryggplatsen uthyres i befintligt skick.
Platsen får endast disponeras för i kontraktet angiven båt.
Båtbyte skall anmälas till NSS och nytt kontrakt skrivas
innan den nya båten läggs på plats. Vid båtbyte kan inte
plats garanteras. Ev. behov av ny båtplats prioriteras i köordningen.
Bryggplatsen får ej överlåtas. Andrahandsuthyrning får
endast ske med tillstånd från NSS.
Kommande säsongshyra och andra avgifter fastställs av
NSS under höstmötet. Prisförändringar meddelas via
hemsida, höstmötesprotokoll samt fakturan.
Hyran betalas i förskott, senast 31 mars. Den återbetalas
ej om hyrestiden avkortas. Om hyran inte betalas inom
föreskriven tid sägs avtalet upp efter påminnelse.
Båt skall vara försäkrad för ansvar mot tredje man.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

NSS ansvarar inte för skada som drabbar båtägaren eller
tredje man vid nyttjande av båtplatsen.
Båtplatsen får ej modifieras utan NSS godkännande.
Medlemmen förbinder sig att vid avtalets upphörande föra
bort båten och därtill tillhörande egen förtöjningsutrustning
från brygganläggningen och återställa båtplatsen till sitt
ursprungliga skick.
Vid behov av nyckel kvitteras denna ut mot en
depositionsavgift och återlämnas efter kontraktstidens slut
alternativt vid utträde ur NSS, varvid depositionsavgiften
återbetalas.
NSS äger under avtalstiden, om behov uppstår, rätt att
anvisa båtägaren annan bryggplats.
Medlem som inte brukar tilldelad bryggplats under en
säsong riskerar att förlora platsen.
Medlem som inte följer bestämmelserna i detta kontrakt
eller NSS övriga anvisningar för brygganläggningen kan
sägas upp varvid rätten till bryggplatsen förfaller. I övrigt
gäller Bryggbestämmelserna vilka finns på NSS hemsida
samt anslås vid bryggorna.

Jag har läst och accepterat ovanstående villkor

□

Ort och datum: _______________________________
Medlem

Norrtälje Segelsällskap

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________
Namnförtydligande

__________________________________________
Namnförtydligande

Ifylles av NSS
Medlemsnummer

Norrtälje Segelsällskap
Box 133
761 22 Norrtälje

Kontraktsdatum

Brygga

Plats nr

Telefon 0176-152 26
e-post: kansli@norrtaljess.se
Kanslitid: Tisdagar kl. 16-20

