UTLÅNING AV BÅTPLATS
Utdrag ur Grefabs Allmänna villkor § 15

§ 15 Upplåtelse av båtplats till annan

Kund kan efter skriftligt medgivande av Grefab få upplåta av Grefab hyrd båtplats till annan. Sådan upplåtelse får
dock inte ske det första året kunden innehar båtplatsen och upplåtelsen får endast vara av tillfällig art, som
längst sammanlagt tre säsonger under kundens sammantagna kontraktstid med Grefab. Varje upplåtelse under
säsong räknas som hel säsong. Kund ska vid upplåtelse av båtplats meddela Grefab namn, adress och
telefonnummer till den person till vilken båtplatsupplåtelse är tänkt att ske samt ange båttyp och båtmått för
godkännande av Grefab.
Vid upplåtelse i andra hand är kunden fortsatt ansvarig gentemot Grefab för båtplatsen och andra skyldigheter
för kunden som följer av avtalet. Båtägaren får vid andrahandsupplåtelse endast utta ersättning som motsvarar
vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan Grefab och kunden. Redan att annonsera
om andrahandsuthyrning till annan avgift än vad Grefab debiterar kunden utgör ett väsentligt avtalsbrott enligt §
2 ovan. Upplåtelse utan Grefabs medgivande eller annat agerande i strid med gällande regler utgör grund för
uppsägning enligt § 13.

Vill du låna ut din båtplats säsongen 2018 ska denna blankett fyllas i och skickas till GREFAB
Box 11064, 404 22 Göteborg. Det går även bra att maila blanketten till kundservice@grefab.se
Om utlåningen godkänns, skickar vi tillbaka blanketten till båtplatsinnehavaren
( = den person som har avtal på båtplatsen)
Båtens bredd ska vara minst 20 cm smalare än båtplatsens verkliga bredd.
Båtens längd ska vara minst 1.5 m kortare än båtplatsens längd.
Säsongen 2018 vill jag låna ut min båtplats till:
Namn……………………………………………………….

Personnummer……………………………………

Adress ………………………………………………….…

Postnr och Ort…………………………………….

Telefon hem/arb………………………………………

Mobiltelefon…………………………………….…

Båttyp……………………………………………….…...

Båtnamn………………..………………………….

Längd…………………… Bredd……………………...
Utlåningen avser båtplats Brygga……………… Plats………… Hamn…………………………………….
ADRESSFÄLT- VAR GOD TEXTA

Båtplatsinnehavarens namn

………………………………………………………….

Båtplatsinnehavarens adress

…………………………………………………………

Båtplatsinnehavarens postadress

………………………………………………………..

Låntagaren är informerad om Grefabs Allmänna villkor

Båtplatsinnehavarens namnteckning…………………………………………………………………………
Kundnummer……………………
GÖTEBORGSREGIONENS FRITIDSHAMNAR AKTIEBOLAG
Box 11064
Besöksadress: Norra Hamngatan 40

Postadress
404 22 GÖTEBORG

Telefon
031-368 58 00

E-mail
kundservice@grefab.se

