
Andrahandskontrakt avseende båtplats  

vid Granuddens Båtklubb 
 

Uthyrare    Andrahandsgäst     för Båtklubben  

 

 

 

 

Mellan ordinarie nyttjanderättsinnehavare (medlem) med plats vid Granuddens Båtklubb och andrahandsgäst har följande 

överenskommits: 

Medlem/uthyrare (ordinarie nyttjandrättsinnehavare) 

 

 

Medl nr Plats nr Telefonnr 

Andrahandsgästens namn 

 

 

Andrahandsgästens personnr 

Postadress Postnr Ort 

 

 

E-postadress Telefonnr 

 

 

Båt (fabrikat, namn, längd, bredd och djupgående) 

 

 

Säsong kontraktet gäller (år) 

 

 

Hyrespris för platsen (säsong) 

 

Vem genomför vaktpassen? 

 
Medlem upplåter tillfälligt ovan angiven plats till andrahandsgästen på de villkor som anges i detta kontrakt samt 

föreningens stadgar och ordningsföreskrifter som finns på www.granudden.org. Ändringar i kontraktet skall, för att vara 

gällande, vara skriftliga och godkända av båtklubbens styrelse. Kontraktet gäller endast under ovan angiven säsong. 

Uppsägningstiden är tre månader och uppsägning skall vara skriftlig och meddelas även båtklubben. Avgift får endast 

utgöras av en säsongsvis engångsavgift enligt båtklubbens prislista. Vid utebliven betalning av avgift anses platsen vara 

uppsagd med omedelbar verkan.  

 

Uthyraren (medlem) ansvarar för  

- deltagande i av föreningen beslutad arbetsplikt 

- nattvakt enligt vaktschema 

- sin plats gentemot båtklubben, oavsett om platsen är uthyrd eller ej för  åtaganden, förpliktelser, rättigheter och 

skyldigheter som medlem. 

 

Andrahandsgästen ansvarar för 

- att vårda platsen och därtill hörande anordningar 

- god renhållning och skötsel enligt föreningens ordningsföreskrifter och miljöregler 

- att inte överlåta eller låna ut platsen 

- att hålla sin båt försäkrad mot brand och andra skador samt ansvarsförsäkring  

- att ta del av och följa båtklubbens ordningsföreskrifter och miljöregler 

 

Båtklubben är inte ansvarig för skador som åsamkas andrahandsgästens båt eller annan egendom tillhörande 

andrahandsgästen. Båtklubben är inte ansvarig för hinder i andrahandsgästens användning av platsen som ligger utanför 

båtklubbens kontroll. Båtklubben har tillträde till platsen för att utföra ex reparations- och underhållsarbeten utan att 

detta kan medföra nedsättning av avgiften. 

 

Om andrahandsgästen ej uppfyller sina skyldigheter enligt detta kontrakt och inte heller rättar sig efter påpekande från 

föreningen, äger båtklubben säga upp andrahandskontraktet med omedelbar verkan. 

 

Detta kontrakt har upprättats i tre exemplar av vilka uthyrare, andrahandsgäst och båtklubben tagit var sitt. 

 

Luleå datum   

 

 


