Ansökan skickas till
Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsutveckling
473 80 HENÅN

Ansökan om att få låna ut båtplats under säsongen år ……………
Om du vill låna ut din båtplats till någon annan kan du göra det under max ett år, med Orust
kommuns skriftliga medgivande.
• Det är viktigt att du fyller i nedanstående uppgifter om den person som ska låna din
båtplats. Du anger även vilken typ av båt det är och vilka mått båten har. Båtens bredd
ska vara minst 20 cm smalare än båtens verkliga bredd.
• Orust kommun ska alltid godkänna den som du lånar ut båtplatsen till. Vid godkännande
skickar vi tillbaka blanketten till dig.
• Eftersom du har båtplatskontraktet är det du som betalar båtplatsavgiften även om
båtplatsen är utlånad.
• Du har inte rätt att ta mer betalt för båtplatsen än vad du betalar till Orust kommun. Allt
annat är avtalsbrott.
• Lånar du ut båtplatsen utan kommunens medgivande sägs du upp från båtplatsen.
Den jag vill låna ut båten till
Förnamn*

Efternamn*

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)*
Telefon bostad

Mobiltelefon

Arbetstelefon

Personnummer*

Båtuppgifter
Båttyp:

Segelbåt
Båtstorlek

Registreringsnummer eller båtnamn

Motorbåt
Längd

Bredd

Djup

Utlåningen avser båtplats i hamn:

100 Edshultshall
200 Ellös
Brygga

300 Gullholmen
400 Henån

500 Hälleviksstrand
600 Käringön

800 Mollösund
900 Stocken

Plats

Jag som vill låna ut
Förnamn*

Efternamn*

Folkbokföringsadress*

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)*

Undertecknad har tagit del av giltiga bestämmelser och försäkrar att lämnade uppgifter
är korrekta
Underskrift*

Datum

Kundnummer*

*Obligatoriska uppgifter
Behandling av person-/organisationsuppgifter: Behandling sker med stöd av PUL, Personuppgiftslagen. De uppgifter du
lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning eller om det är
nödvändigt för ärendets handläggning. Du har rätt att begära information om de uppgifter som finns registrerade om dig.

Godkänande Orust kommun:…………………………………….. Återsänd:…………………

