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Villkor för båtuppställning på Tufa Marin, Färentuna, augusti 2016
Förvaring
Förvaringstiden för vinterförvarad båt på land är från upptagning på hösten till sjösättning på våren enligt veckorna som anges nedan. Båtar
som ej sjösätts men erhåller godkännande från Tufa Marin att stå kvar efter 1 juli debiteras med 30 procent av ordinarie vinterhyra.
Vinterplatsperioden börjar 1 oktober.
Tufa Marin förbehåller sig rätten att flytta om kunders båtar inom Tufa Marins område under förvaringstiden.

Försäkring
Samtliga båtar som förvaras på Tufa Marin måste vara försäkrade under hela tiden som de handhas av eller förvaras på Tufa Marins område.
Det är kundens ansvar att försäkra sig emot skador vid upptagning, sjösättning, förvaring, stöld och skadegörelse.

Ägarbyte
Om ägarbyte sker ska Tufa Marin informeras och nytt avtal ska upprättas med den nya ägaren. Eventuellt ägarbyte av skjul eller liknande
måste skriftligen godkännas av Tufa Marin. Den ägare som var ägare till båten eller skjulet när förvaringstiden började är betalningsansvarig.

Städning och renhållning
För allas trevnad och för att vi ska ta hand om vår gemensamma miljö gäller följande regler avseende städning och renhållning på Tufa
Marins område.

Ev. nyckel skall återlämnas på sjösättningsdag om inte annat är överenskommet.

Sopor kastas i container, (vid större mängder tar kunden själv hand om bortforsling, typ soppsäckar, virke, presenningar m.m.),
batterier ställs på anvisad plats, för spillolja debiteras en viss destruktionsavgift.

Vid vinterförvaring skall platsen städas av vid sjösättning och om ej så sker kommer Tufa Marins personal städa och arbetstimmar
samt bortforslingsavgifter kommer att debiteras båtägaren.

Skräp och material får ej spridas runt båtplatsen eller på annat ställe på Tufa Marins område.

Kemikalier, olja, bensin, färg m.m. får ej stå framme på varvsplan.

Septiktank skall vara tömd när båten lämnas till Tufa

Båtägaren ansvarar även för att båthuset eller skjulet och bortforslas.

Bockar, vaggor och täckställningar som lämnas kvar kommer att debiteras i det fall kunden inte är återkommande kund.
O.B.S: Vid skrapning eller slipning av botten måste färgrester samlas upp med damsugare eller att ni lägger en bit av en presenning eller
dylikt under (finns att låna) färgresterna skall sedan slängas i uppmärkt kärl. Om så ej sker kommer vi att sanera marken och debitera
kunden.

Priser
Aktuell prislista återfinns på Tufa Marins hemsida, www.tufa.se.

Övriga ordningsfrågor
Täckning eller båthus får ej vara fara eller störande för annan kund på Tufa Marin. Undermåliga bockar, vaggor eller båthus kan Tufa Marin
åtgärda om det föreligger fara för annan egendom och detta debiteras båtägaren. Presenningar får ej knytas i stöttor.
Tufa Marin skall ha tillträde till låsta båtskjul. Vid Indragning av el i skjul/båthus/båt skall elmätare monteras av Tufa Marin och detta
bekostas av kunden. El-anslutningen skall även godkännas av Tufa Marin. Kunden måste även se till att all el, eldragning och elkomponenter
är i ett säkert och bra skick. Båtägaren är ansvarig för båthuset/skjulet. Båtskjul som kunder äger men inte betalar för på sommaren skall
Tufa Marin ha rätt att nyttja och det skall vara undanplockat så att Tufa Marin ska kunna ställa in en båt och arbeta med.

Betalningsrutiner
Tufa Marin fakturerar båtägaren för hyra, upptagning, sjösättning och eventuella servicetjänster som är utförda på båten av Tufa Marin samt
eventuella kostnader som kan tillkomma enligt stycket ’Städning och renhållning’. Fakturor ska alltid betalas senast på förfallodagen som
står angiven på fakturan. Förvaringskostnader faktureras i förskott men kan delas upp på två eller fyra betalningar mot en kostnad av 250 kr.
Vid påminnelse och krav tillkommer kostnader och ränta.
Båtar eller annat som står på Tufa Marins område och ej betalar faktura enligt förfallodag på fakturan kommer att skickas vidare till inkasso
och sedan vidare till kronofogden. I det fall en båtägare har en obetald faktura kommer Tufa Marin ej att sjösätta den aktuella båten eller
någon annan av denne ägares båtar som förvaras på Tufa Marin före dess att fakturan i sin helhet är betald i enlighet med Konsumenttjänstlag
(1985:716). Tufa Marin förbehåller sig rätten att sälja båtar i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har
avhämtats. Vid eventuell obetald faktura förbehåller sig Tufa Marin rätten att inte erbjuda tjänster till kunden såsom tillgång till el och andra
eventuella tjänster.
Vinteruppställningsplats som avbokas efter 1 september kommer att debiteras med 50 procent av gällande vinterhyra till kund.

Beräkning av debiterbar yta
För båtar mäts ytan enligt längd x bredd samt 0,5 meter extra på bredden och peke, badbrygga, jolle mm räknas med. För båthus gäller husets
längd x bredd.

Upptagning och sjösättning
Upptagning sker vecka 33 t.o.m. vecka 46 och sjösättning sker vecka 15 t.o.m. vecka 27. Vecka 28,29,30 och 31 kan vi ej garantera
sjösättning kan utföras. Om kunden ej bokar sjösättningsvecka i samband med upptagning kan kundens sjösättning bli fördröjd pga. att det
står båtar i vägen. Eventuella lyft m.m. pga. ändrad sjösättning kommer att debiteras kunden. Båten skall avhämtas i samband med
sjösättning och båtar som ej avhämtas kommer att debiteras för bryggplats och hantering.
Båtarna skall ha 4 st. förtöjningstampar klara samt fendrar tillgängliga vid sjösättning. Tufa Marin lyfter båtarna med ok och lyftsling och
ställer av båtarna på pallvirke och seaquipstöttor och de båtägare vars båt inte klarar denna ”normala” lyft och förflyttning av båten (t.ex.
vass botten, mjuk botten, känslig relingslist m.m.) skall meddela Tufa Marin i förväg. En förutsättning för att Tufa Marin ska sjösätta båten
är att båten är i skick och klar för sjösättning så att sjösättningen kan göras utan att riskera skador på båten, Tufa Marins utrustning eller Tufa
Marins personal.
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