
 

 
HYRESKONTRAKT FÖR BÅPLATS I AMIRALSHAMNEN  
Esbo Segelförening r.f.  
 
Hyresgäst  
Namn  
Adress och postnummer  
E-post  
Telefon  
 
Båt  
Namn  
Typ  
Registernummer  
Längd och bredd   
 
Hyresvärd Esbo Segelförening r.f. (nedan ESF)  
 
Hyresobjekt  
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 är vid den nya småbåtsbryggan och ämnad för motorbåtar med max. 
längd på 6 m och max. bredd 2,4 m. Båtplatsen är personlig och kan inte överlåtas till någon 
annan. 
  
2. Hyresgästen betalar en årlig hyra som ESF fastställer. Hyran skall betalas inom den tid som 
ESF har utsatt. 
 
3. Hyresgästen skall vara medlem i ESF men båten måste inte vara inskriven i ESF. För att få föra 
ESF:s flagga måste båten vara inskriven i ESF och uppfylla besiktningskraven. 
 
4. Hyresgästen förbinder sig att själv eller genom representant, som skall vara medlem i ESF och 
myndig, delta i vakthållning i Amiralshamnen. Hyresgästen förbinder sig att följa alla av 
föreningen givna direktiv.  
 
5. Hyresgästen förbinder sig att vid behov delta i eller ställa sin båt till förfogande för den av 
föreningen anordnade seglingsverksamheten.  
 
6. Hyresvärden ansvarar för båtplatsens 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.  
 
7. Hyreskontraktet uppgörs för ett år och fortsätter automatiskt ett år i sänder, om ingendera 
avtalsparten har sagt upp kontraktet inom utsatt tid. Då någon avtalspart vill säga upp kontraktet 
skall detta ske skriftligt före utgången av mars. I annat fall skall hyra betalas och hyresgästen skall 
ha rätt att disponera båtplatsen för följande period.  
 
8. 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 


