
Lejekontrakt vedrørende Bådplads. 

 

Mellem undertegnede:      og medundertegnede: 

 

Fur Havneforening       __________________________

  

Stenøre 3        __________________________ 

7884  Fur        __________________________ 

         

CVR: 36358564 

 

( kaldet udlejer)       ( kaldet lejer) 

 

 

er der indgået følgende kontrakt vedrørende en bådplads i Fur Havn. 

 

§ 1 

Det lejede 

 

Lejemålet vedrører bådeplads nr.: ______ 

Lejen beregnes efter det til enhver tid gældende takstregulativ for Fur Havn. 

 

§ 2 

Oplysninger om lejer og lejers fartøj 

 

Email:                Telefon:   ___________________ 

Forsikringsselskab (ansvar): __________________________  Police nr.:___________________ 

 

§ 3 

Lejemålets begyndelse 

 

Lejemålet påbegyndes ved underskriften af nærværende lejekontrakt, men er først bindende for Fur 

Havneforening når leje er betalt og modtaget af Fur Havneforening. 

 

Lejer bekræfter med sin underskrift på nærværende lejekontrakt, at være bekendt med Fur 

Havneforenings vedtægter og ordensreglement (forefindes på Fur Havneforenings hjemmeside), 

samt at lejeren i enhver henseende vil efterleve disse . 

 

Lejemålet kan fra lejers side opsiges skriftligt med et varsel på mindst 3 måneder til 1. januar i et 

kalenderår at regne. Såfremt lejer er i restance ophører lejemålet dog automatisk ved sæsonstart det 

pågældende år. 

 

Udlån og fremleje af den lejede plads er ikke tilladt. 

 

 § 4 

Betaling af leje 

 

Den årlige leje fremgår af Fur Havneforenings gældende takstregulativ, som vedtages for et år af 

gangen på foreningens ordinære generalforsamling, gældende for perioden 1. april samme år til 31. 

marts efterfølgende år. 

 

Lejen betales forud for et år af gangen og skal være betalt senest 1. marts.    
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§ 5 

Forsikring 

 

Lejeren er pligtig til at tegne ansvarsforsikring for båden. 

Kvittering for betalt ansvarsforsikring skal forevises efter påkrav. 

Båden henligger på lejers eget ansvar. 

 

§ 6 

Ordensforskrifter 

 

Lejeren forpligter sig med sin underskrift på nærværende lejekontrakt til at efterleve 

ordensreglementet samt de øvrige anvisninger og instruktioner, der gives af Fur Havneforenings 

ledelse/havnefoged. 

 

I forbindelse med brugen af det lejede hæfter lejer for evt. forurening i overensstemmelse med 

Dansk Rets almindelige regler. 

 

Fur Havn er offentlig tilgængelig. Der skal derfor tages hensyn til andre brugere og gæster ved 

normale normer for adfærd. 

 

§ 7 

Servicefaciliteter, el og vand. 

 

El er tilgængelig hele året og betales efter taktsregulativ for Fur Havneforening. 

Vand på broerne er inkluderet i lejen for perioden 1. april til 15. november. Uden for denne periode 

er der adgang til vand i servicebygningen. 

Faciliteterne i service bygningen er åben hele året. 

For lejere med bopæl i båden henvises desuden til ordensreglementet, bilag 2 ”bestemmelser 

vedrørende fast bopæl i både”. 

 

§ 8   

Voldgift 

 

Ethvert spørgsmål om udlægning af nærværende kontrakt – herunder spørgsmål om hvorvidt der fra 

en af siderne foreligger misligholdelse – afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med den 

til enhver tid gældende lovgivning om voldgift. 

 

 

Dato: 

 

 

Fur Havneforening 

 

 

 

 

__________________________________   ________________________________ 

 

Som udlejer:       Som Lejer 
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