
 

AVTAL OM BRYGGPLATS I RÄPPE HAMN. 
Avtal upprättas härmed mellan Räppe båtklubb och nedan angiven båtägare enligt 

följande villkor. 

 

• Endast medlemmar i Räppe båtklubb kan avtala om bryggplats i hamnen. 

• Avtalet ger rätt till bryggplats med nedan angivet nummer. 

• Avtalet gäller för ett år i taget 

• Avtal som inte är uppsagt av båtägaren före den 1 januari förlängs att gälla 

ytterligare ett år. 

• För bryggplats erläggs dels en insats dels en årsavgift. 

• Styrelsen utfärdar andelsbevis och för andelsbok gällande bryggplatserna. 

• Innehavare av andelsbevis har med de undantag som framgår av detta avtal rätt att 

förfoga över platsen som sin egendom. Innehavaren kan, efter medgivande från 

styrelsen, sälja, överlåta eller hyra ut platsen till annan medlem i Räppe båtklubb. 

Innehavare av bryggplats kan begära förhandling med styrelsen om inlösen av 

andelsbevis, varvid priset på den inlösta platsen överenskoms i varje enskilt fall. 

• Elstolparna i hamnen får endast utnyttjas för handelverktyg, arbetsbelysning vid 

reparationer samt för underhållsladdning av startbatterier till båtarna. All annan 

användning av elstolparna är inte tillåten såsom laddning av batterier till 

farkoster/fortskaffningsmedel som drivs med el. Bensin, diesel eller el för 

framdrift av farkost står båtägaren själv för inte klubben.   

• Båtägare är skyldig att teckna ansvarsförsäkring som håller tredje man skadelös 

för varje form av skada i samband med båtinnehavet. 

• Årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen före varje årsskifte.Den som enligt 

andelsboken är innehavare av bryggplatsen betalar årsavgiften mot faktura.  

• Utebliven medlemsavgift och/eller årsavgift medför att dispositionsrätten till 

bryggplatsen övergår till Räppe båtklubb från och med den 1 april och för resten 

av kalenderåret. 

• Efter uteblivna avgifter tre år i följd återgår andelsbeviset automatiskt till Räppe 

båtklubb utan kostnad för klubben. 

 

Det åligger båtägaren att följa de föreskrifter och anvisningar som upprättats av Räppe 

båtklubb. 

 

Bryggplats  nummer: ................................ 

 

Namn: .......................................................................................................... 

 

Adress: ......................................................................................................... 

 

Telefon bost.: ................................. arbetet:................................................... 

 

Ansvarsförsäkring som täcker båtinnehavet är tecknad i ………………………. 

        (försäkringsbolag)  

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Räppe båtklubb och båtägaren 

har tagit varsitt. 

 

Växjö den......................................... 

För Räppe båtklubb 

 

  .............................................             ................................................. 

       Båtägare 


