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Avtal båtuppläggning Köpings Motorbåtssällskaps slipområde 

 

Kontakta slipförmännen för platsinformation (tillgänglighet, båthusplats mm.) 

Du hittar dom på hemsidan 

“OM KMS      STYRELSEN OCH ÖVRIGA FÖRTOENDEVALDA” 

 

Uteplatser 

 ☐Liten 600kr = upp till 25m²    ☐Mellan 900kr = 25m² till 55m²    ☐Stor 1200kr = över 55m² 

Båthus, (Porten/dörren har en bredd av 2,35m och en på höjd 2,40m) 

 ☐A 800kr  ☐B 1500kr  ☐C 1500kr Nummer...................... 

Kontakta ordförande för nyckel till slipen och båthusen, depositionsavgift tillkommer. 
 
Köpings Motorbåtssällskap hyr ut till båtägaren uppläggningsplats alternativt 

båthus enligt nedanstående villkor. 

 
Båtägaren (Huvudansvarig): 

Namn .......................................................................................... 

Personnummer ........................................................................... 

OBS! Maxvikt 15 ton 

Båtuppgifter: 

☐Motorbåt.   ☐Segelbåt   ☐Motorseglare 

Båtens namn………………………………..Längd................ Bredd.............. Vikt............ 

Försäkringsbolag...................................... Försäkringsnr………………........................... 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, var av parterna tagit var sitt. 

 
Köping den .................................... Köping den .................................... 

 
 
 

 
Köpings Motorbåtssällskap Båtägare 



Avtal Båtuppläggning KMS Slipområde 2020-09-08 

 

 

1. Nyttjandetid och avtal 

Om avtalet av någondera part ej skriftligen uppsägs före den 30 november anses det 

förlängt ytterligare ett år. 

 

2. Avgifter 

Avgifter för uppläggningsplatser och båthus bestäms vid Köpings Motorbåtssällskaps 

årsmöte. Avgifterna betalas i förskott senast det datum stadgarna föreskriver. 

Har avgift för uppläggningsplats respektive båthus inte betalats i föreskriven tid, kan 

avtalet uppsägas med omedelbar verkan. 

Vid påminnelse tillkommer en förseningsavgift vars belopp beslutas av Köpings 

Motorbåtssällskaps styrelse. 

Skulle avgift trots påminnelse inte erläggas i föreskriven tid, äger Köpings Motorbåtssällskap rätt 

att på båtägarens bekostnad undanskaffa båten och båtägarens tillhöriga utrustning. 

 

3. Det åligger båtägaren  

att ta del av och följa Köpings Motorbåtssällskap gällande reglemente 

att hålla båthuset/uppställningsplatsen städad och i god ordning 

att väl vårda och aktsamt begagna slipområdets anläggningar och utrustningar 

att om slipförmannen påfordrar, flytta båten till anvisad plats 

att själv ombesörja och/eller medverka vid båtens uppläggning och sjösättning 

att följa regler beslutade av myndigheter 

att ta del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter 

att vid nyttjanderättstidens utgång bortföra båten samt övriga tillhörigheter och anordningar 

 

4. Det är för båtägaren förbjudet 

att förvara och lagra annan materiel inom slipområdet än vad utrymmena är avsedda för 

att vidtaga åtgärder som förhindrar eller försvårar trafiken på slipområdet. 

att utan medgivande lämna båt stående på slip eller hängande i kran 

 

5. Ansvar 

Båt ligger på uppläggningsplatsen alternativt i båthuset helt på båtägarens ansvar. 

 

Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad. Det är båtägarens skyldighet 

att omgående anmäla skador eller brister på utrustningen. 

 

Ändrade ägandeförhållanden skall omgående anmälas till Köpings 

Motorbåtssällskap Båtplatsen och båthuset uthyres i befintligt skick 

Gällande reglemente skall alltid finnas på Köpings Motorbåtssällskaps hemsida. 

 

Bryter båtägaren mot ovanstående regler och föreskrifter är Köpings Motorbåtssällskap 

berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga 

de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffade. 

Köpings Motorbåtssällskap fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder. 


