Bestyrelsen i HSF den 1. januar 2016

Haderslev Sejlforening
Sydhavnsvej 1A, 6100 Haderslev

Aftale om kranløft af båd og/eller brug af HSF’s arealer og mastekran for
ikke medlemmer.
Kranløft.
Bådejere uden medlemskab i HSF kan få løftet deres både i henhold til de gældende ”Love og Regler”,
beskrevet i HSF´s ”Broreglement” og ”Vedtægter”.
Prisen afregnes som beskrevet i det officielle takstblad. Bådejeren erklærer på tro og love at være i
besiddelse af gyldig båd-ansvarsforsikring. Løftet må kun udføres af de af Brofogeden udpegede HSFmedlemmer, der jf. opslag er godkendt til brug af kranen. Alle løft skal aftales med Brofogeden.

Mastekran.
Mastekran kan benyttes i henhold til de gældende ”Love og Regler”, beskrevet i HSF´s ”Broreglement”
og ”Vedtægter”. Prisen afregnes som beskrevet i det officielle takstblad. Bådejeren erklærer på tro og
love at være i besiddelse af gyldig båd-ansvarsforsikring. Brug af mastekran aftales med Brofogeden.

Klargøring på land.
Ønsker et ikke medlem af HSF at have sin båd stående på HSF’s område, for klargøring, skal der aftales
et sluttidspunkt med Brofogeden. Brofogeden anviser pladsen, hvor båden kan henstå og efter første
døgn på land, afregnes der med den for bådlængden gældende havnetakst pr. dag. Prisen er inklusive
el og vand. Ved opbevaring/klargøring på land, har bådejeren pligt til at gøre sig bekendt med HSF´s
gældende ”Regler og Vedtægter” og efterleve disse, samt de anvisninger der måtte blive givet fra HSF’s
bestyrelse. Bådejeren erklærer på tro og love at være i besiddelse af gyldig båd-ansvarsforsikring.

Sæt kryds i en eller flere rubrikker

Jeg er gjort bekendt med - og acceptere HSF´s nedenstående ansvarsfraskrivelse og ønsker.:

Løft med bådkran
Antal dage på land ___
________________________
Underskrift for HSF

Benytte mastekran

Leje landplads

Dato for aftalens indgåelse ______________
__________________________
Underskrift af bådejer

Brug af HSF´s udstyr og landområder sker for bådejerens ansvar og HSF som forening eller dennes repræsentanter kan ikke drages til ansvar i
forbindelse med brugen deraf. Skader forvoldt af bådejer eller dennes medhjælpere på udstyr, arealer eller andet tilhørende HSF skal erstattes af
bådejer/skadevolder i henhold til uvildig taksators afgørelse. Skade på egen båd under løft og transport sker på bådejerens egen risiko og forsikring.

