
LEIEAVTALE FOR BÅTPLASS

Leieavtale for båtplass nr. Brutto bredde båtplass: 

1. Eier/utleier:

Adresse: Post nr./sted: 

Adresse: Post nr./sted: 

Tlf. / mobil E-post:

2. Leietaker:

Adresse: Post nr./sted: 

Tlf. / mobil E-post:

3. Båt:
Fabrikat/type:

Lengde/Fot: Bredde: 

4. Leieperiode fra: Til: 

5. Depositum kr. Leiesum kr 
Betales til 
konto nr. 

6. Nøkkel til båtforeningen.
Leietaker har mottatt:

Antall 
nøkler 

Dato: Sign: 

7. Nattevakt utføres
av:

Utleier: 
Sett kryss Sign: 

Leietaker: 
Sett kryss Sign: 

8. Dugnad utføres
av:

Utleier: 
Sett kryss Sign: 

Leietaker: 
Sett kryss Sign: 

9. Strømforbruk på
båtplass belastes

Utleier: 
Sett kryss Sign: 

Leietaker: 
Sett kryss Sign: 

10. Strømforbruk
vinteropplag
belastes

Utleier: 
Sett kryss Sign: 

Leietaker: 
Sett kryss Sign: 

11. Sommeropplag
av båthenger belastes

Utleier: 
Sign: 

Leietaker: 
Sign: 

Kontrakten skal være signert av begge parter og sendt til RB før båtplassen tas i bruk av leietaker. 
Depositum returneres ved leieforholdets opphør (fratrukket ev. utgifter for opprydding etc.). 
Eier er ansvarlig for at dugnad og nattevakt blir utført i henhold til gjeldende retningslinjer for RB. Eier mottar faktura fra RB og 
er ansvarlig for betaling av alle kostnader knyttet til båtplassen så som f.eks. strøm, sommerplass båthenger med mer. Partene 
avtaler seg imellom hvem som utfører dugnad / nattevakt. Leietaker er pålagt å overholde de regler og retningslinjer som til 
enhver tid gjelder for havnen. Innen leieperiodens slutt forplikter leietaker seg til uoppfordret å rydde, fjerne båt og øvrig utstyr. 
Leietaker forplikter seg til å ha sin båt forsikret.

Sted Dato 

Eier 
Sign: 

Leietaker 
Sign: 

Behandlet av 
styret dato: 

Godkjent sign: 
Ikke godkjent sign: 
Begrunnelse sendes på epost til 
medlem/eier 

Eier er underlagt foreningens gjeldende retningslinjer inneholdende bl.a. krav om melding til styret om leieforholdet. Det er kun 
anledning til å ha 1 båt i havneanlegget pr båtplass (sin egen eller leietakers). Videre står eier personlig økonomisk ansvarlig 
overfor Ramseklo Båtforeninger ved mislighold. Vedtatt på generalforsamling 2008. Oppdatert ved styrevedtak november 2021. 
Skjemaet er bl.a. tilgjengelig på vår nettside www.ramseklo.no 

http://www.ramseklo.no/
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