KONTRAKT
Denne kontrakt gjelder ved utleie av andel i Tona Båtlag SA (Båtlaget) og er overordnet andre
kontrakter eller avtaler mellom andelshaver (utleier) og leietaker.
Denne kontrakt skal godkjennes og signeres av styret eller styrets representant. Styret eller styrets
representant har ingen påvirkning av prisen som er avtalt mellom utleier og leietaker, men skal sikre
at rettigheter og krav blir oppfylt.
Andelshavere kan ikke leie ut andel uten at dette dokument er utfylt og signert av styrets
representant.
Med andel menes båtplass med tilhørende andel i øvrig anlegg.
Dato for utfylling av kontrakt:

Dato for start av utleie:

Dato for opphør av utleie:

UTLEIER:
Andelshaver Navn:

Adresse:

Telefon:

Postnr./Sted

Mobiltelefon:

Båtplass nr:

E-post adresse:

Andelshaver nr:

LEIETAKER:
Leietaker Navn:

Adresse:

Telefon:

Postnr./Sted

Mobiltelefon:

Båtmerke:

E-post adresse:

Lengde: (fot/meter)

Bredde: (fot/meter)

Leiepris avtalt mellom utleier og leietaker for selve plassen:

Tona Båtlag SA

Postadresse:
Postboks 455
5343 STRAUME

Telefon
Konto nr.
Org.nr.
E-post

+47 90871671
6516 05 15494
990 379 920
post@tonabatlag.no

Kontrakt utleie båtplass

Side 2

Leietaker har akseptert å rette seg etter siste revisjon av Vedtekter og Havnereglement for Båtlaget.
Parkering langs veien i Tonafeltet er ikke tillatt for trafikk til båthavnen. Dersom leietaker ikke bor i
Tonafeltet plikter utleier å stille parkeringsplass til disposisjon på egen grunn.
Dersom leietaker skifter båt skal informasjon om ny båt gis til styret eller Havnesjef. Dersom den
avtalte leietiden endres skal styret varsles.
Leietaker stiller på dugnader på vegne av utleier:

Ja

Nei

Det er ingen skader eller mangler på båtplassen. Leietaker forplikter seg til å levere båtplassen
tilbake til utleier i samme stand som ved start av leieperioden med unntak av normal slitasje.
Kontrakten er et viktig dokument hva registrering av den enkelte andelshaver og båt gjelder.
Kontrakten kan ikke endres uten godkjenning av styrets representant.
Kontrakten er utferdiget i 3 eksemplar. Utleier, leietaker og styret i Båtlaget beholder hver sitt
eksemplar.

ANDELSHAVER/UTLEIER

LEIETAKER

GODKJENNING FRA STYRETS REPRESENTANT:
Denne godkjenning må foreligge sammen med andre dokument.

Uavklarte forhold:

Leieforhold godkjennes:

Andre kommentarer:

Krever leieavtalen styrebehandling?

Ja

Nei

Dato for gjennomgang og aksept:

Styrerepresentant Tona Båtlag SA

Tona Båtlag SA

Postadresse:
Postboks 455
5343 STRAUME

Telefon
Konto nr.
Org.nr.
E-post

+47 90871671
6516 05 15494
990 379 920
post@tonabatlag.no

