
Andrahandskontrakt för Båtuppläggningsplats och/eller 
Bryggplats vid Gimonäs Båtklubb, Umeå.

Mellan ordinarie kontraktsinnehavare, medlem, med bryggplats/båtuppläggningsplats vid 
Gimonäs Båtklubb, Umeå och andrahandshyresgäst har följande överenskommits: 

Andrahandskontrakt gäller högst ett år och för tiden 20     -      -        -           20      -       -         .  

Hyresavgift för bryggplats x     kr/år. Hyresavgift för båtuppläggningsplats x       kr/år. 

Andrahandshyresgästen ska vara medlem i Gimonäs Båtklubb, Umeå, och har vakt- och 
arbetsplikt. 
Andrahandskontrakt följer medlemsavtal och regler för Båtuppläggningsplats och/eller 
Bryggplats vid Gimonäs Båtklubb, Umeå. Se även sid 2 och på www.gbkumea.se. 

Obligatoriska uppgifter 

Ordinarie kontraktsinnehavare upplåter tillfälligt ovan angiven bryggplats till 
andrahandshyresgästen på de villkor som anges i detta kontrakt och Gimonäs Båtklubbs stadgar 
och regler som finns på www.gbkumea.se.  

Gimonäs Båtklubb, Umeå  
Organisationsnummer: 894002-3669 Gimonäs Båtklubb, Box 4002, 904 22 
Umeå. 

Andrahandskontrakt för medlem nr _____ 
för 
Båtuppläggningsplats  nr ______ 

Bryggplats       nr ______

!

Ordinarie 
kontraktsinnehavare

Medlem nr E-post 

Personnummer Efternamn Förnamn 

Andrahandshyresgäst/
båtägare

Medlem nr

Personnummer Efternamn Förnamn

Adress Postnummer Postadress

Telefon E-post Mobiltelefon

Försäkringsbolag Försäkringsnummer   Ansvarsförsäkring        Mkr

Båtlängd, 
överallt, m

Båtbredd, m Båtvikt, kg Djupgående, m Båttillverkare

Motorbåt, 
båtnamn,

Segelbåt, båtnamn Identitetsbeteckning, 
VHF

Vagn, typ, nr, märkning Båtmodell
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Andrahandskontrakt för Båtuppläggningsplats och/eller 
Bryggplats vid Gimonäs Båtklubb, Umeå.

Ändringar i kontraktet ska, för att gälla, vara skriftliga och godkända av Gimonäs Båtklubb, 
styrelse. 

Kontraktet gäller endast under ovan angiven tid och om inget annat anges from 1 juni maj till 31 
maj. Uppsägningstiden är tre månader och uppsägning ska vara skriftlig och meddelas även 
Gimonäs Båtklubb, Umeå. Avgift utgörs av en avgift enligt Gimonäs Båtklubb lista. Vid utebliven 
betalning av avgift anses platsen vara uppsagd med omedelbar verkan. 
Ordinarie kontraktsinnehavare, uthyraren, ansvarar för 
- deltagande i av föreningen beslutad arbetsplikt 
- vaktnatt enligt vaktschema 
- passertagg till området 
- sin bryggplats gentemot Gimonäs Båtklubb, oavsett om platsen är uthyrd eller ej för 

åtaganden, förpliktelser, rättigheter och skyldigheter som medlem. 

Andrahandshyresgästen ansvarar för: 
- att vårda bryggplats/båtuppläggningsplats och därtill hörande anordningar 
- god renhållning och skötsel enligt Gimonäs Båtklubbs regler. 
- att inte överlåta eller låna ut bryggplats/båtuppläggningsplats. 
- att hålla sin båt försäkrad samt med ansvarsförsäkring på minst 5 Mkr. 
- att ta del av och följa Gimonäs Båtklubbs regler och medlemsavtal. 

Gimonäs Båtklubb ansvarar inte för skador som åsamkas andrahandsgästens båt eller annan 
egendom tillhörande andrahandsgästen. Gimonäs Båtklubb ansvarar inte för hinder i 
andrahandsgästens användning av platsen som ligger utanför Gimonäs Båtklubbs kontroll. 
Gimonäs Båtklubb har tillträde till platsen för att utföra t ex reparations- och underhållsarbeten 
utan att detta kan medföra nedsättning av avgiften. 

Om andrahandshyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta kontrakt, Gimonäs 
Båtklubbs regler och medlemsavtal och inte heller rättar sig efter påpekande från Gimonäs 
Båtklubb, får Gimonäs Båtklubb säga upp andrahandskontraktet med omedelbar verkan. 

Detta kontrakt har upprättats i tre exemplar av vilka uthyrare, andrahandshyresgäst och 
Gimonäs Båtklubb tagit var sitt. 

Umeå den 20 -     -        . 
Uthyrare, medl nr   Andrahandshyresgäst. medl nr   för Gimonäs Båtklubb, Umeå 

Namn 

Namnförtydligande
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