Båtplatsavtal
1. Avtalets omfattning
Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn eller på land samt i övrigt vad som framgår av avtalet,
enligt de villkor som anges nedan tillsammans med Dalbo båtsällskaps stadgar, föreskrifter för: hamn,
uppläggningsanläggning, klubbhus & verkstad samt vaktgång. Dessutom villkor i miljöpolicy och
integritetspolicy (GDPR).
2. Förutsättning för att hyresavtalet ska gälla är:
• Att du genom inbetald medlemsavgift är medlem i Dalbo båtsällskap.
• Att samtliga avgifter till sällskapet är sällskapet tillhanda senast på förfallodagen.
• Att båten är försäkrad under hela hyrestiden.
• Att kopia av försäkringsbeskedet sänds till forsakringar@dbs.nu i samband med ny
premieperiod.
• Att du tagit del av, accepterar och ämnar följa stadgar, föreskrifter samt policy för miljö &
integritet.
3. Avtalstid och uppsägning
Avtalet löper tillsvidare och måste sägas upp genom meddelande till Dalbo båtsällskap, när du inte
längre vill ha din plats. Uppsägning görs via hemsidan under medlemmar/avsluta medlemskap – eller
skriftligen till styrelsen. Så länge du inte sagt upp platsen är du skyldig att betala för den.
Uppsägning av hamnplats.
Uppsägning av hamnplats skall göras senast sista februari innevarande år. Sker uppsägning efter
detta datum debiteras du för hamnplats och är dessutom skyldig att genomföra säsongens vaktgång.
Uppsägning av plats på land.
Uppsägning av plats på land skall göras senast 31 augusti innevarande år. Sker uppsägning efter
detta datum debiteras du för plats på land.
4. Biocidfri båtbotten
Endast båtar med helt biocidfri båtbotten eller båtbotten med godkänd biocidhalt kan beredas plats i
Dalbo båtsällskap. Vi följer de rådgivande referensvärden för plastbåtar som Stockholms
miljöförvaltning fastställt (i väntan på nationella riktvärden). Från april 2019 är dessa värden (uppmätt
med XRF-teknik):
koppar ≥ 1000µg/cm2
tenn ≥ 100 µg/cm2
För zink finns inget rådgivande referensvärde för närvarande.
Bly får ej förekomma alls på glasfiberbåtar.
• Miljöförvaltningen krav på sanering av båtbotten gäller för närvarande endast plastbåtar.
• Endast helt biocidfri båtbotten får tvättas inom Dalbo båtsällskaps uppläggningsområde –
botten med ”godkänd biocidhalt” får alltså inte tvättas.
• Efter utgången av 2020 får ingen sanering av biocidhaltig båtbotten utföras inom Dalbo
båtsällskaps uppläggningsområde.
Det åligger båtägande medlem att för Dalbo båtsällskap visa på att båtbottens status avseende
biocidhalt är i enlighet med ovanstående krav.
Längre ned ska ni fylla i uppgifter om båten och den bottenbehandling som är idag
5. Övrigt
• Arbetsplikt skall fullgöras enligt gällande beslut och regler.
• Nattvakt skall fullgöras enligt gällande beslut och regler.
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Vid sjö- & torrsättning skall du vara behjälplig under hela sjö- & torrsättningspasset.
Elmätare skall alltid vara inkopplad när du använder el i hamn eller på hamnplan.
Förbrukning skrivs upp i pärm i verkstaden.
Miljöpolicy följes vid all aktivitet i Dalbo båtsällskap.
Läs igenom: stadgar, vaktföreskrifter, hamnföreskrifter, föreskrifter för
uppläggningsanläggning, föreskrifter för klubbhus & verkstad, miljöpolicy, integritetspolicy.

Uppgifter om båten.
Tillverkare: …………………………………………………… Modell: …………………………………….
Tillverkningsnummer på båten: ……………………………………………………………………………..

Uppgifter om bottenbehandling och färg. Är båten helt biocidfri Ja: ___ Nej: ___
Vad är det för grundfärg: ……………………………………………………………………………
Är den målad med någon spärrfärg: ……………………………………………………………….
Vad är det för ytskiktsfärg: …………………………………………………………………………..
Om XRF-mätning gjorts av botten, värde: ………………………………………………………...
Årtal för mätning: …………….

Hägersten den _____ / _____ 20__

Båtägande medlem:

Medlemsnummer:

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------

för Dalbo:

--------------------------------------------------------------------------
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