
Leieavtale – Båtplass nr. _____

A. Leieobjekt:    Båtplass ______ i Ramseklo Båtforening (RB) med bruttomål ____ meter

       Adresse:_______________________________   Postnr/sted:___________________
       Telefon/Mobiltelefon:____________________   E-mailadresse:_________________

B. Eier/utleier: Navn:_______________________________

       Adresse:_______________________________   Postnr/sted:___________________
       Telefon/Mobiltelefon:____________________   E-mailadresse:_________________

C. Leietaker:    Navn:_______________________________

D. Leieforhold:

l. Båt: Fabrikat/type:_________________________ med lengde: _______ og bredde: _________

2. Depositum Kr. _______,- og årsleie Kr. ________,- innbetales til eiers konto nr. _______________ når 
kontrakt er signert av begge parter og før båtplass tas i bruk av leietaker. Depositum returneres ved 
eierforholdets opphør (minus ev. utgifter for opprydding etc.).

3. Årsavgift m. m. er avtalt som følger: (Stryk det som ikke passer)
a. Eier/leietaker betaler årsavgift kr. __________ til Ramseklo Båtforening.
b. Eier/leietaker er ansvarlig for å stille på sesongens dugnad. 
c. Eier/leietaker ivaretar oppsatt vakt.
Leietaker er ansvarlig for å overholde de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for forening 
(RB). 

4. Leieperiode:
Avtalen gjelder for sesongen(e) ________ , med start den ___________ og opphør den ___________
Avtale om forlengelse påføres bak på kontrakten, eller som eget skriv . 
Innen leieperiodens slutt forplikter leietaker seg til uoppfordret å rydde, fjerne båt og øvrig utstyr. 

5. Nøkkel til båtforeningen:
Leietaker låner nøkkel til havna og leverer den tilbake ved utløpet av leieperioden. Evt. tap av nøkkel vil ha 
økonomiske konsekvenser og bli fulgt opp.

6. Forutsetninger:
a. Eierskap til båtplassen og båtplassens størrelse er bekreftet av Båtforeningens styre.
b. Leietaker forplikter seg til å ha sin båt ansvarsforsikret.

7. Andre forhold: 

E.      Sted/dato _______________                           Sted/dato ________________

Eier/Utleier _______________________        Leietaker_________________________

Eier er underlagt foreningens gjeldende retningslinje inneholdende bl.a. krav om melding til styret 
om leieforholdet og at det kun er anledning til å ha 1 båt i havneanlegget (sin egen eller leietakers). 

Videre står eier personlig økonomisk ansvarlig overfor Ramseklo Båtforeninger ved misslighold.

Vedtatt på generalforsamling 2008 (utarbeidet 25.06.07 av M Johannessen og T Skøyen – oppdatert ved 
styrevedtak høsten 2009). Skjemaet er bl.a. tilgjengelig på vår nettside www.ramseklo.no.
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