
 

HYRESKONTRAKT FÖR BÅPLATS I AMIRALSHAMNEN 

Esbo Segelförening r.f.  

 

 

 

Hyresgäst 

Namn  

 

Adress och postnummer 

 

E-post 

 

Telefon 

 

Båt 
Namn 

 

Typ 

 

Segelnummer 

 

Registernummer 

 

Längd, bredd och deplacement 

 

Försäkringsbolag 

 

 

Hyresvärd  Esbo Segelförening r.f. (nedan ESF) 

 

Hyresobjekt  Sommarplats: Vinterplats: 

 

Undertecknade har idag ingått detta hyreskontrakt för båtplats i Amiralshamnen. 

 

1. Hyresvärden ställer till hyresgästens förfogande en båtplats i Amiralshamnen på Sökö udd, 

02360 Esbo. Båtplatsen kan vara sommarplats, vinterplats eller båda. 

Båtplatsen anvisas av hyresvärden, som vid behov har rätt att omfördela båtplatserna. Tiden 

för sommarplats är ungefär 15.4–31.10. Tiden för vinterförvaring är ungefär 1.9–31.5. 

Hyresgästen får inte använda båtplatsen utom dessa tider utan separat medgivande av 

hyresvärden. 

 

2. Hyresgästen betalar en årlig hyra som ESF fastställer. I hyrorna för sommar- och 

vinterplatser ingår skälig användning av el (max. 48 timmar) och vatten, men inte priset för 

upp- och nedlyftning av båten. För större användning av el t.ex. vid reparationsarbeten har 

ESF rätt att debitera de kostnader som kan hänföras därtill. Vatten och el finns tillgängligt vid 

bryggorna från 2.5–30.9, även om man kan ha båten längre vid bryggan. 

Hyran skall betalas inom den tid som ESF har utsatt. 

 

3. Hyresgästen skall vara medlem i och ha sin båt inskriven i ESF. 



 

4. Hyresgästen förbinder sig att själv eller genom representant, som skall vara medlem i ESF 

och myndig, delta i vakthållning i Amiralshamnen. Nattvaktssäsongen är 2.5–30.9. 

Hyresgästen förbinder sig att följa alla av föreningen givna direktiv. 

 

5. Hyresgästen förbinder sig att aktivt delta i av föreningen anordnade talkon i 

Amiralshamnen. 

 

6. Hyresgäst som håller sig med egen jolle, trailer, båtbock, täckställning eller annan till båten 

hänförbar utrustning, förbinder sig att förvara den på av hyresvärden anvisad plats. All 

egendom ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. 

 

7. Hyresvärden ansvarar för bryggplatsens skick genom regelbundet underhåll. Hyresgästen 

ansvarar för skador som uppkommit på grund av uppenbar vårdslöshet från hans sida.  

Hyresvärden ansvarar under inga omständigheter för båtarna eller skador som uppkommer på 

dem i hamnen. Hyresgästen förbinder sig att ha sin båt försäkrad året runt. 

 

8. Hyreskontraktet uppgörs för ett år och fortsätter automatiskt ett år i sänder, om ingendera 

avtalsparten har sagt upp kontraktet inom utsatt tid. 

Då avtalspart vill säga upp kontraktet skall detta ske skriftligt enligt följande tidtabell: 

Sommarplats före utgången av mars, vinterplats före utgången av augusti. 

I annat fall skall hyra betalas och hyresgästen skall ha rätt att disponera båtplatsen för följande 

period. 

Vid byte av båt upphör hyreskontraktet att gälla, men hyresgästen har rätt att ingå ett nytt 

hyresavtal för sin nya båt, såvida den inte uppenbart är olämplig för förvaring i 

Amiralshamnen och förutsatt att lämplig plats finns för båten. 

Hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet att upphöra omedelbart om givna direktiv och 

regler trots uppmaning inte följs. 

 

9. Hyresgästen har inte rätt att överföra detta kontrakt på tredje person eller tillfälligt överlåta 

platsen åt tredje person. 

 

10. Detta hyreskontrakt är uppgjort i två likalydande exemplar, det ena för hyresgästen, det 

andra för hyresvärden. 

 

 

Esbo den __/__ 201_ 

   ESBO SEGELFÖRENING rf 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 Hyresgästens underskrift   Hyresvärdens underskrift 


