REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Beställningar: Beställningar ske genom att använda vårt beställningsformulär. Detta lämnas till vår
verkstad, snigelpost eller genom e-post.
Betalningsrutiner: Betalning sker mot faktura enligt överenskommelse delbetalning alt vid leverans/
sjösättning.
Upptagning införvinterförvaring: Upptagning av båten sker efter överenskommelse. Vi har inte
möjlighet att förvara dynor, segel, kapell eller annan utrustning. Vinterkonservering av motorer samt
avtappning av vattensystem, vattentankar mm samt uppstart av desamma är obligatoriskt vid
vinterförvaring och debiteras enligt gällande prislista. Vinterplats erbjuds enligt överenskommet
förvaringsalternativ för en säsong åt gången.
Leverans/avhämtning av båten sker på överenskommet datum.
Obligatorisk försäkring: Båten skall vara försäkrad under hela vistelsen. Försäkringen skall
omfatta ansvar, olycksfall och part. Vid stöld, brand eller annan skada gäller båtägarens försäkring.
Gasoltuber får inte förvaras i båten vid uppställning, dessa ansvarar du som kund själv för.
Vid egen täckning. Skall den vara effektiv och prydlig och får inte skjuta utanför båten med mer än ca
30 centimeter på var sida. Täckningen får inte surras i stöttorna. Vi ansvarar inte för kvarlämnat
täckmaterial eller andra ägodelar som lämnas på området. Vi ansvarar ej för täckning som blåst av/
blåst sönder etc. Skulle så ske kontaktar vi er och erbjuder åtgärd mot timdebitering.
Kund som skräparner eller lämnar löst material på området, kommer att debiteras städkostnaden.
Elanvändning: Ingen anslutning till elnätet utan att vi är informerat. El debiteras enligt gällande taxa.
Endast godkända och skyddsjordade material får användas.
Underhållsarbeten påegenbåt tillåts generellt inte på vårt område eller i våra lokaler. Eventuella
arbeten som kund önskar utföra ska anmälas och godkännas av oss innan arbetet påbörjas. Vi lånar
inte ut verktyg, högtryckstvätt, maskiner, ställningar, stegar eller annan utrustning.
All vistelse på området för båtar sker på egen risk. Barn får inte lämnas utan uppsikt och hundar ska
vara kopplade.
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