Velkommen til Blommenholm Båtforening
Vennligst noter følgende:

Det er forbudt å flytte på støttene.
Det settes av tid til å stoffe under støttene ved utsett. Alt avfall, inklusive skrapet bunnstoff,
fjernes fra plassen og leveres sortert etter anvisning på miljøhuset, se under avfall.
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
ANSVARSFORHOLD
BBF påtar seg det rettslige ansvar for båten ved opptak og utsetting. Ved opptak for opplag på
land, skal båteier eller stedfortreder være tilstede.
Båteier/stedfortreder skal godkjenne oppsettet av båten og regnes i alle fall for å ha gjort dette
etter at oppsetting er gjort og båteier/stedfortreder ikke utrykkelig har gjort innvendinger mot
oppsettet. Etter at båteier/stedfortreder har godkjent oppsettet av båten eller oppsettet ellers
må anses som godkjent, har båteier det fulle ansvar for båten, for skader på denne og for det
rettslige erstatningsansvar som båten eller dens eier måtte forårsake på tredjemanns person
eller eiendom.
BBF krever videre at båteier 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.
Båtforeningen 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.
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. Vanlig husholdningsavfall fra båtturen, emballasjer som tombokser, kartonger
etc. skal tømmes i den store containeren. Spesialavfall skal ikke kastes her, men kildesorteres
i henhold til oppslag. Kasserte batterier settes i spesialcontaineren. Det er viktig at det kun
tømmes oljer og ikke noe annet i de store plastbeholderne for brukt motorolje. EE avfall
(elektriske og elektroniske produkter) kan leveres her. Les oppslagene og følg instruksjonene!
BETALING
Må skje før utsett, tar kun imot betaling med kort, Bank axept eller Visa. Kontanter og
kredittkort godtas ikke. Medlemmer kan få tilsendt faktura på e-post.

