Bestämmelser för Lovisa stads småbåtshamnar och hyresavtalsvillkor för båtplatser
Dessa bestämmelser är upprättade för att iakttas på områden för småbåtshamnar som Lovisa stad äger.
Priset för båtplatsen tas ut i enlighet med det beslut av tekniska nämnden som gäller vid varje given tidpunkt.
Villkoren för hyresavtalet är följande:
1.

Hyresavtalet träder ikraft efter det att hyrestagaren har betalat fakturan för båtplatshyran före förfallodagen.

2.

Hyresavtalet gäller en båtsäsong i taget och fortsätter att gälla tillsvidare förutsatt att hyran för båtsäsongen är betald
före förfallodagen. Båtsäsongen för båtbryggorna inleds 1.5 eller när iståndsättningen av området är färdig.
Båtsäsongen upphör 30.11.

3.

Hyran för båtplatsen ska betalas årligen senast på förfallodagen som anges separat i fakturan. Om hyrestagaren vill säga
upp hyresavtalet ska detta göras skriftligt under tiden 1.12–31.3. Båtplatshyran debiteras till fullt belopp om
hyrestagaren säger upp hyresavtalet efter 1.4 eller under pågående hyresperiod. Staden kan upphäva hyresavtalet efter
att staden utfärdat en varning om hyrestagaren bryter mot eller försummar de skyldigheter eller förpliktelser som
nämns i dessa avtalsvillkor. Då returneras inte en betald båtplatsavgift.

4.

Hyrestagaren ska uppge person- och adressuppgifter, hemort och andra kontaktuppgifter som gäller för hyrestagaren
själv och båten. Om adressen eller någon annan uppgift ändras ska detta omedelbart skriftligen meddelas. Lovisa stad
kan av grundad anledning överlåta uppgifterna till andra myndigheter.

5.

Staden har rätt att underrätta hyrestagaren om delgivningar, meddelanden och uppmaningar genom att skicka dem
skriftligt till den e-postadress eller faktureringsadress som hyrestagaren senast uppgett. Delgivningen anses därmed ha
anlänt till mottagaren senast på den sjunde dagen efter att den skickats.

6.

Hyrestagaren får förtöja sin båt endast på den båtplats som hyrts ut till hyrestagaren.

7.

Staden förbehåller sig rätten att ändra och flytta båtplatser. Staden har rätt att flytta båten under båtsäsongen till en
plats som är bättre med tanke på båtens egenskaper (storlek, djup).

8.

Hyrestagaren har inte rätt att överlåta eller hyra ut båtplatsen till tredje part.

9.

Båten får inte förvaras på båtplatsen utanför båtsäsongen. Staden har rätt att på hyrestagarens bekostnad avlägsna en
båt som förvaras på båtplatsen utanför båtsäsongen. Hyrestagaren kan lösa ut de tillvaratagna båtarna och föremålen
genom att betala för flyttningen och lagerhållningen. Om båten eller sakerna inte löses ut senast på angivet datum från
tillvaratagandet säljs eller förstörs de. Om båtar lämnats på eller förts till båtplatsen utanför båtsäsongen, ansvarar
staden inte för skador eller fel som förorsakats båtarna på grund av underhåll eller reparation av bryggans
konstruktioner eller förtöjningsanordningar eller på grund av att dessa gått sönder eller av någon annan orsak.

10.

När båten förtöjs vid eller kastas loss från bryggan eller ligger vid bryggan ska nödvändig försiktighet iakttas och
tillräckliga skydd användas vid båtens sidor. Båten ska förtöjas vid bryggan omsorgsfullt och säkert och vid behov ska
förtöjningstrossar med fjädring användas.

11.

Båten förvaras på båtplatsen och hyrestagaren färdas på vattnet vid båtbryggan på eget ansvar. Staden ersätter inte
skador som orsakats av att båtplatsen använts annat än det som skadeståndslagen förutsätter. Om hyrestagaren
upptäcker skador eller fel i bryggor, konstruktioner eller anordningar i anslutning till dem ska hyrestagaren omedelbart
meddela kundservicekontoret Lovinfo om dessa.

12.

Staden ansvarar inte för skador som inom båtbryggans område eventuellt orsakas hyrestagaren, t.ex. skadegörelse på
bilar som parkerats på området eller båtar som förvarats på området eller skador som orsakas av väderförhållanden.

13.

Staden har rätt att under båtsäsongen avlägsna båtar som förtöjts felaktigt (t.ex. båtar som ligger på fel plats eller för
vilka ingen avgift betalats), olovliga konstruktioner (t.ex. trappsteg som utan tillstånd byggts vid bryggan) och båtar och
konstruktioner som är i vägen för reparationsarbete. Hyrestagaren har inte rätt att vid bryggan fästa ledningar,
konstruktioner eller anordningar eller att förvara lösöre på bryggan.

14.

Båttrailers får inte förvaras på parkeringsplatser reserverade för bilar.

15.

Avfall får endast lämnas i kärl avsedda för ändamålet. I avfallsbehållarna får lämnas endast sådant avfall som kommer
från båtplatsernas båtar. Staden har rätt att på hyrestagarens bekostnad avlägsna lösöre som förts till området eller
inte hör dit genom att föra värdelös egendom till avstjälpningsplatsen eller sorteringsstationen eller annars förstöra
lösöret eller på offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt sälja sådant lösöre som har försäljningsvärde.

