NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN r.f.
VILLKOR FÖR VINTERFÖRVARING AV BÅT PÅ BJÖRKHOLMEN
1. Båtägaren (ägaren) anmäler båten till lyft och sjösättning på Björkholmen enligt
instruktioner på Nyländska Jaktklubbens r.f.:s (NJK) hemsida www.njk.fi eller annat
medium samt förbinder sig att följa de instruktioner som givits av NJK.
2. Ägaren förvarar båten på NJK:s område på Björkholmen från överenskommen
lyftdag till överenskommen sjösättningsdag. NJK organiserar lyft och sjösättning på
Björkholmen. Bocken skall skall vara stadig och i gott skick och av ägaren göras
färdig i god tid innan lyftet och packas ihop omedelbart efter sjösättning. Ägaren
förbinder sig att inte förvara sin mast på området för av- och påmastning under en
längre period än vad som anses rimligt för av- eller påmastning. Båten bör vara helt
klar för lyft respektive sjösättning på överenskommen lyftdag.
En del av vinterförvaringsutrymmet är viktigt för lättbåtsseglarna redan från början på
maj. NJK strävar efter att där placera båtar som avses sjösättas tidigt men har också
rätt att föreskriva att båtarna skall vara sjösatta minst en dag före NJK:s traditionella
vårregatta för lättbåtar. NJK har rätt att flytta eller sjösätta båt på detta område på
ägarens bekostnad som inte arrangerat sjösättning inom utsatt tid. På hela området
gäller att sista dag för vinterförvaring är 10.6. Därefter följer förhöjd hyra enligt
prislista.
3. Båt, bock, trailer, mast och övriga tillbehör bör alltid vara försedda med ägarens
namn och kontaktuppgifter. Oidentifierade föremål får av NJK avlägsnas på ägarens
bekostnad.
4. NJK uppbär av ägaren avgifter enligt prislista för vinterförvaring, lyft och sjösättning.
Alla avgifter till NJK och NJK-Service Ab bör vara betalda innan lyft eller
sjösättning. Om så inte har skett har NJK rätt att förvägra lyft eller sjösättning av
ifrågavarande båt. NJK har även kvarstadsrätt till båten, mast, bock, trailer,
täckningsmaterial och övriga tillbehör för förfallna avgifter.
5. I vinterförvaringsavgiften ingår rätt att förvara mast enligt gällande regler och att
under sommaren förvara bock/trailer och rimlig mängd täckningsmaterial. Denna rätt
förutsätter att båten avses vinterförvaras på Björkholmen även följande vinter. I annat
fall debiteras hyra enligt prislista. Ägaren får använda elektricitet enbart för normal
höst- och vårrustning. Kontinuerligt bruk av värmare eller motsvarande är förbjudet.
Båt kan enligt överenskommelse med NJK lyftas med masten rest. Ifall masten
förvaras på båten får den inte sticka ut så, att den försvårar trafiken runt båten.
6. NJK fritar sig från allt ansvar för alla person- och sakskador som sker i samband med
lyft, vinterförvaring, flyttning eller sjösättning eller i samband med eldsvåda. Ägaren
bör ha en heltäckande i kraftvarande försäkring som täcker alla eventuella skador,
även personskador och skador på tredje part.
Ägaren ansvarar för att miljöfarliga produkter samlas in och inte tränger in i jorden i
samband med bottenslipning eller motsvarande. I annat fall har NJK rätt att låta
utföra städning och miljösanering på ägarens bekostnad.
7. Ägaren bör omedelbart efter sjösättning städa området under och runt sin båtplats. I
annat fall har NJK rätt att låta utföra städningen på ägarens bekostnad.

8. Ägaren förbinder sig att följa de regler som gäller för NJK:s område, egendom och
verksamhet.
9. Ägaren eller dennes representant bör närvara vid lyft och sjösättning.
10. NJK har rätt att förvägra lyft, vinterförvaring eller sjösättning om ägaren bryter mot
dessa villkor. NJK har även rätt att debitera ägaren för skäliga tilläggskostnader som
brott från ägarens sida åsamkar.
11. Dessa avtalsvillkor kan ändras enbart genom beslut av NJK:s styrelse.

