Ansøgning om vinteropbevaring på land - Gæster
(BRUG BLOKBOGSTAVER)
Udfyldes af bådejer:
Cpr nr.:
Navn:
Adresse:
Postnummer og By:

Mobil nr.:
E-mail:

Kategori (sæt x)
Sejlbåd / Motorsejler
Ønsker at komme på land u/mast
Ønsker at komme på land m/mast
Motorbåd
Planende
Halv planende
Ikke planende
Jolle
Andre både

(kræver ekstra ben)

Bådoplysninger:
Bådfabrikat:

Navn på båden:

Bådmodel:
Længde:

Bredde:

Dybgang:

Vægt:

(Længde/bredde/dybgang i meter - Vægt i kilogram (med inventar ombord under vinteropbevaring)

___________________________________________________
Udfyldes af havnen
Benlængde (cm)
Kr.
Bådstativ
90
120
150
180
3T
6T
12T
18T
Ekstra ben

Ja

Nej

Antal

Motorbådsbukke

Ja

Nej

Antal

Hæk/stævnstøtte

Ja

Nej

Antal

Bemærkning:

Pris for en plads på land er kr. 175/m2 båd for 6 måneder. 1-2 ekstra måneder kan tilkøbes for hhv. 1/6
eller 1/3 af nævnte pris.
Du vil endvidere være forpligtiget til at leje et af havnens stativer, hvor priserne er som følger:
Stativ for både op til 3 tons – kr. 1.300 pr. for 6 mdr.
Stativ for både op til 6 tons – kr. 1.750 pr. for 6 mdr.
Stativ for både op til 12 tons – kr. 2.250 pr. for 6 mdr.
Ekstra støtteben for både op til 3 tons – kr. 500 pr. sæt pr. for 6 mdr.
Ekstra støtteben for både op til 6 tons – kr. 550 pr. sæt pr. for 6 mdr.
Ekstra støtteben for både op til 12 tons – kr. 700 pr. sæt pr. for 6 mdr.
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – kr. 150 pr. stk. pr. for 6 mdr.
Ekstra støtteben er obligatorisk for både med mast. I nogle tilfælde kræves 2 sæt ekstra ben.
For både med stor længde og/eller bredde kan tillige kræves ekstra støtteben.
Ovennævnte priser er inklusiv moms men eksklusiv kran og stativhåndtering. Begge dele arrangeres af
havnen og forventes at koste kr. 650 for optagning og samme for søsætning.
Endelig bekræftelse på tildeling af vinterplads vil tidligst ske 1. november.
Priser for kort stativleje inkl. håndtering af stativ, ekskl. kran (gæster): Minimum 3 dage
3T - kr. 400/3 dage – derefter kr. 50/dag
6T - kr. 500/3 dage – derefter kr. 60/dag
12T - kr. 600/3 dage – derefter kr. 70/dag
18T - kr. 600/3 dage – derefter kr. 80/dag
Ekstra ben:
Alle stativer – kr. 125 for 1. uge – derefter kr. 25/uge.

