Alminnelige vilkår ved medlemskap og disponering av
bruksrett til båtplass i Oksval Båthavn SA
ALMINNELIGE VILKÅR
Vilkårene er vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling 15.11.2012, med
ikrafttredelse f.o.m. 01.01.2013.

Hvem omfattes av vilkårene
Alle medlemmer i Oksval Båthavn SA er pålagt
å innrette seg etter de gjeldende alminnelige
vilkår for havnen. Nye medlemmer og
medlemmer som mottar en bruksrett til
båtplass i havnen (leier eller innskudd),
forplikter seg til å akseptere de alminnelige
vilkår for havnen.

Generelle vilkår
Medlemmet plikter å sette seg inn i de
vedtekter, bruksregler og prislister som
gjelder for havnen. Disse er til enhver tid
tilgjengelig på havnens web-sider eller ved
henvendelse til havnekontoret. Medlemmet
plikter å sette seg inn i de endringer som
fremlegges og vedtas av årsmøtet eller
ekstraordinært årsmøte. Medlemmet
forplikter seg også til å ivareta vedtekter og
bruksregler for de personer medlemmet gir
tilgang til havnen.

Spesielle vilkår ved disponering av
båtplass i havnen
Havnen stiller til medlemmets disposisjon en
eksklusiv bruksrett til båtplass på nærmere
angitt sted i Oksval Båthavn. Båtplass tildeles
av havnens daglige leder. Medlemmet har ikke
krav på en spesiell plassering i havnen. Dette
innebærer også at plasseringen i havnen kan
endres i løpet av en sesong.
Avgifter, leie eller innskudd skal være
innbetalt før plassen kan tas i bruk.
For regler vedrørende innløsning av innskudd
(eierplass) henvises til vedtektene. All
omsetning av båtplasser skjer gjennom
havnens administrasjon og godkjennes av
styret.
Medlemmet har et selvstendig ansvar å påse
av båten er forsvarlig fortøyd og sikret.
Medlemmet plikter å føre tilsyn med egen båt.
Medlemmet plikter videre å etterkomme

pålegg og henvisninger fra daglig leder
og/eller styret. Medlemmet plikter herunder å
selvstendig sikre at frister som stilles av
havnen etterkommes. Dette gjelder spesielt
frister for oppstart av sommerhavn og
oppstart av vinterhavn. Dersom medlemmet
ikke skal ligge i vinterhavn, og båten ikke er
fjernet innen oppstart av vinterhavnen, er
medlemmet innforstått med at vinterleie blir
belastet.

Dugnad og vakter
Alle som disponerer plass i havnen vil bli
pålagt å sitte vakt i havnen etter de gjeldende
retningslinjer. Båtplasseiere plikter å stille på
dugnad i havnen, dog tilbyr havnen en ordning
for fritak fra dugnad. Leiere av båtplass plikter
ikke å delta på dugnad.

Oppsigelse, overdragelse og fremleie
Dersom medlemmet er en plasseier
(innskudd), er gjelder retten til å disponere en
plass i havnen, uten oppsigelse, frem til
innskuddet er tilbakebetalt. Dersom
medlemmet leier en båtplass i havnen, gjelder
leieforholdet, uten oppsigelse, for den
perioden som er avtalt. Dersom vesentlig
mislighold inntreffer som omtalt av
vedtektene, kan medlemmet ekskluderes fra
havnen, og retten til å disponere en plass
opphøre fra det tidspunkt medlemmet er
ekskludert.
Medlemmet kan ikke, uten daglig leders
skriftlige godkjennelse, overlate sin båtplass til
andre selv for kortere perioder.
Innehaveren av båtplassen og båtens
registrerte eier, skal være identiske.

Bruk av epost
Havnen ønsker å benytte epost ved
kommunikasjon med medlemmene.
Medlemmene må samtykke til dette på et
eget skjema som kan lastes ned fra havnens
web-sider. Skjemaet må signeres og sendes
inn i scannet eller original versjon.
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