Ramseklo 19.10.2022

Kajakk oppbevaring i hjertet av en fantastisk skjærgård i Fredrikstad
Ramseklo Båtforening (RBF) tilbyr kajakk oppbevaring utvendig i hjertet av en fantastisk skjærgård i
Fredrikstad.
Stativene eies av Ramseklo Båtforening og man kan leie en hylleplass for 1 år om gangen. Leie
perioden er fra 1. oktober til 30.september.
Stativplassene for kajakk, kano eller seilbrett er et låsbart rammestativ med plass til 8 stk.
kajakk/kano pr. stativ. Totalt er det 3 stk. stativer, totalt 24 stk. hylleplasser.
Foreløpig åpner vi kun for årlig leie. Senere vil det kunne bli anledning for å leie hylleplasser for en
helg, uke og måned.
Priser
Følgende satser gjelder for sesongen 2022/2023:
Type

Periode

Tidsrom

Medl –

Eksterne

Pris

Område

kr. 2.000, kr. 2.900, -

Ute
Ute

rabatt kode

Kajakk / kano
Kajakk / kano

12 mnd
12 mnd

1. oktober – 30.september
1. oktober – 30.september

X
X

Innbetalt leie refunderes ikke om plassen ikke brukes deler av tiden. Hylleplassen kan ikke videre
utleies til andre.
Digital nettbutikk - Velg hylleplass og betal direkte for leien.

Den digitale nettbutikken er nå klar for bruk. For å leie en hylleplass går du inn på www.ramseklo.no
og velg «Kajakk oppbevaring» og «Digital nettbutikk»
Hylleplass og nummerering
Laveste hylle nr. er nederst på stativet.
For eks.:
A1 og A2 er nederste hylleplass
A7 og A8 er øverste hylleplass
Stativ A er nærmest vannet.
For medlemmer
For medlemmer er det opprettet en «Rabattkode for kajakkplass for medlemmer»
Medlemmer kan logge inn på medlemsforum / havnesjefene informerer for å hente kode.
Rabattkoden setter du inn her, og klikk «Bruk nå»

Registrer deg:

Da får du opp dette bildet og kan fortsette til betaling

Klikker du på «Betal nå» kommer du til innlegging av ditt betalingskort.

LYKKE TIL
Med dette betales leien forskuddsvis. Dersom leie for ny leieperiode ikke er betalt, og kajakk, kano
eller seilbrett fortsatt ligger i hylleplassen, forbeholder RBF seg retten til å fjerne kajakken. Kajakken
legges for eiers risiko løst ved siden av stativet.
Om den da ikke hentes innen rimelig tid vil den bli ansett som eierløs og fjernet uten kompensasjon
og på eiers regning.

Kommende funksjoner:
1) Hver plass har sin unike QR kode. En QR kode blir satt opp på stativene eller på en
informasjons plakat senere. Denne kan scannes enkelt med kamera på din telefon. Du
kommer da rett inn på Ramseklo`s digitale nettbutikk for betaling.
2) Booking av hylleplass
3) Leieperioder
a. Årlig leie pr. nå
b. Weekend leie kommer,
dersom ledige plasser
c. Uke leie kommer,
dersom ledige plasser
d. Måned leie kommer,
dersom ledige plasser
e. Halv årlig leie kommer,
dersom ledige plasser
4) Relevante produkter og tjenester til fordelaktige priser for medlemmer og kunder av RBF`s
digitale butikk
Ansvar:
Kajakken oppbevares på brukers eget ansvar i forhold til hærverk, tyveri og eventuelt andre skader
som kan oppstå i forbindelse med bruk av stativene.
Sikring av kajakken:
Stativplassene har påmontert «øyer», og vi anbefaler at du låser kajakken fast i stativet med bruk av
hengelåser og kjetting med plastovertrekk.
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