Velkommen til Blommenholm Båtforening, BBF
Regler for tilfeldige løft i havnen.
Båteier eller båteieres representant skal være tilstede ved opptak og utsetting av båten.
Det er ikke tillatt å flytte på støttene mens båten står i dem på land. Det settes av tid til å stoffe
under støttene ved utsett.

FORSIKRING
BBF setter krav til alle eiere med båt i BBF anlegg om å ansvarsforsikre sin båt.
Ansvarsforsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar som båteier kan komme i som
eier av båten og skal også omfatte skader den kan påføre BBF’s anlegg og/eller andre båter.
BBF har rett til å be eier dokumentere sin forsikringsordning.

ANSVARSFORHOLD
BBF er ansvarlig for skade på båt som måtte oppstå som følge av feil på eget utstyr eller
som følge av uaktsom utførelse av arbeid ved opptak og utsetting.

Båteier/representanten er ansvarlig for;
At seilbåten kan løftes med en stropp foran kjølen og en bak, samt begge gafler bak masten.
Å anvise løftemannskapet hvor drev eller aksling finnes under båten og å påse at instrumenter
og annet under båten er sikret før båten løftes.
At båten er konstruert for å stå på kjølen med all vekt fra skroget med støtter av typen Seaquip
og å vise hvor støttene kan stå uten å skade skroget.
Båteier/representanten skal godkjenne oppsettet av båten og regnes i alle fall for å ha gjort
dette etter at oppsetting er gjort og båteier/representanten ikke utrykkelig har gjort
innvendinger mot oppsettet. Etter at båteier/representanten har godkjent oppsettet av båten
eller oppsettet ellers må anses som godkjent, har båteier/representanten det fulle ansvar for
båten, for skader på denne og for skade som båten eller dens eier måtte forårsake på
tredjemanns person eller eiendom. Ved arbeid på båten skal det til enhver tid tas tilbørlig
hensyn til omkringliggende båter og installasjoner.
BBF krever at båteier/representanten foretar jevnlig kontroll av båten. Dette gjelder særlig
under og etter perioder med kraftig vind eller nedbør. BBF har ikke ansvar for tyveri. brann
eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført av
naturbegivenheter, vind, nedbør, flom, telehiv og lignende.

AVFALL
Man er pliktig til å følge oppslag ved miljøhuset. Avfallscontaineren og Miljøhusets øvrige
fasiliteter er kun til bruk for medlemmer og BBF kunder, og er kun tiltenkt avfall fra
området/båten. Les oppslagene og følg instruksjonene!

BETALING
Betaling må skje før utsett. BBF tar kun imot betaling med debetkort eller Vipps. Kontanter
og kredittkort godtas ikke. Medlemmer kan få tilsendt faktura på e-post.

ANSVARSFRASKRIVELSE
BBF tar ikke ansvar for skade eller tap av noen som helst art som er oppstått under utførelse
av arbeider i eller ved båthavnen eller opplagsplassen, eller for skade som måtte oppstå på
grunn av svikt i havnens anlegg, ved brann, uvær etc., med mindre foreningen eller noen den
svarer for har voldt skaden ved grov uaktsomhet eller forsettlig forhold.
Skadeforsikring av egen båt anbefales.
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