Registreringsskjema Vinteropplag
Eier:
Navn

(med blokkbokstaver)
Adresse.

Postnr:

E-.post adresse:

Sted:

tlf: dagtid

tlf: kveld

Båten:

Fabrikat:

Motor fabrikat:

Modell:

Modell:

Ser.nr.

år:

------------------------------------------------------------------------------------------Lengde:
Bredde:
Vekt:
Høyde:

Årsmodell:

Reg.nr:

HIN nr:(hvis finnes)

Opplaget:
Lagring ute: Leie opplagsbukker:
(stryk det som ikke passer)
Vinterkonservering
(stryk det som ikke passer)

Leie presenningstativ/presenning

Motorservice:

Evnt. Øvrige arbeider – spesifiser hvis nødvendig på eget ark

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Båteier må selv sørge for å forsikre båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte
befinner seg på opplagsområdet.
Tomte eier eller Båtkonsulenten har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av
kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter, vind, nedbør, flom
og lignende.

Båteier har tilgang til båten gjennom opplagsperioden
Båteier har inkl tilgang til vann/strøm på området under høst og vårklargjøing – det er
ikke anledning til å ha strøm fast tilkoblet.
Det er båteiers ansvar å sørge for at båten leveres med full(e) drivstofftank(er)
Det er båteiers ansvar å sørge for at båten leveres med tomme vann og septiktanker. Vann og
septiktanker er strengt forbudt å tømme innenfor opplagets område.
Det er båteiers ansvar å sørge for at det ikke ligger vann i båtens skrog/hulrom
Det er båteiers ansvar å sørge for at båten tømmes for puter, sengetøy og personlig utstyr. Løs
elektronikk bør også fjernes fra båten før opplag
Båteier bærer selv ansvaret for opplagsutstyr, båt med maskin/rigg og alt annet fast eller løst
utstyr.
Området rundt båten skal holdes ryddig og fri for verktøy, søppel ea
Varme arbeider er ikke tillatt
Alt støv, herunder støv fra pussing av lakk, bunnstoff, trevirke osv, skal umiddelbart samles
opp ved at pusseutstyr er tilkoblet støvsuger og at båten tildekkes/skjermes slik at støv ikke
spres. Støv etc som kan falle på bakken skal løpende samles opp i presenning og/eller
støvsuges og deretter deponeres. Det er båteiers ansvar å sørge for lovlig oppbevaring og
deponering
Det er båteiers ansvar å sette seg inn i vilkår/regler som gjelder for lagring/opphold på
opplagsplassen.

www.baatkonsulenten.no – post@baatkonsulenten.no
vakttelefon: 928 29 868

