FÖRMEDLINGSAVTAL

Avser  säsong:  

................

ME LLAN  BOHUSCHARTER  AB  OCH  NEDAN  ANGIVEN  BÅTÄGARE

Båtmodell  /  Båtnamn
Båtägarens  namn ................................................ . Ev.  Org.  nr. ................ .
Eventuell  kontaktperson ........................................................................ .
Adress,  båtägare .................................................................................. .
Postadress  båtägare ............................................................................. .
Telefon  bostad ......................... . Arbete ...................... Mobil .....................
Övriga  tel.  nr. .......................... . Fax ...................................................... .
E-postadress ........................................................................................ .
  
  
              ..................................................
.  
.
IBAN  /  BIC  /  SWIFT   för  utländska  betalningar
Bankkonto  inkl.  clearing-nr. ................................................................... .
Bank ...................................... . Kontoinnehavare ................................... .
Bankgiro ................................. . Plusgiro ................................................ .

Instruktioner  för  ifyllning  av  förmedlingsavtal  och  utrustningslista
För att din båt skall vara mer attraktiv för uthyrning bör du fylla i
utrustningslistan så noggrant som möjligt.

Exempel

Du  ansvarar  själv  för  att  alla  uppgifter  i  detta  förmedlingsavtal  är  korrekt  
ifyllda.  Bohuscharter  fråntar  sig  allt  ansvar  för  av  kunden  felaktigt  ifylla  
uppgifter.

    Skriv  ner  detta  på  ett  separat  blad.
-  Länkar  till  hemsidor  där  bilder  och  uppgifter  om  båten  finns.  
-  Beskrivning  av  båten  och  dess  seglingsegenskaper  m.m.  för
    publicering  på  hemsidan.

Bohuscharter  AB
Box  310  75
400  32  Göteborg

Fyll  i  fältet  enligt  exemplet  till  vänster.  
Saknar  du  uppgifter,  markera  med  ?

Diesel

Markera  i  rutan  om  din  båt  har  den  
utrustning  som  beskrivs.

Delphia 37

De  uppgifter  som  du  inte  har  eller  ej  kan  ta  reda  på  fyller  du  i  med  
frågentecken  (?)  Slarvigt  eller  ofullständigt  ifyllda  utrustningslistor  gör  
din  båt  mindre  attraktiv  för  kunden.

Bifoga gärna följande:
-  Fotografier  på  din  båt.
-  Din  beskrivning  av  båten  gällande  seglingsegenskaper,  utrymmen,

Båtfabrikat/typ

X

X Batteriladdare

Fabrikat/modell

Mobitronic

Markera  i  rutan  om  din  båt  
har  den  utrustning  som  
beskrivs.  Om  möjligt,  ange  
även  fabrikat  och/eller  
modell.

      . n Förmedlingsavtalet
e d n u k    r skickas
ö f    till:
a l l u f e d r ä v    a r a v    n a k   
Bohuscharter  AB
Box  310  75
400  32  Göteborg

E-post:  info@bohuscharter.com
Hemsida:  www.bohuscharter.com

Tfn.  031-210  200
Fax  031-248  250

UTRUSTNINGSLISTA
BÅTDATA
Båtfabrikat/typ

Båtens  namn

Tillverkningsår

Hemmahamn

Ev.  hamnplatsnummer/brygga

Antal  kabiner  inkl.  salong

Antal  fullängdskojer  (min.  180  cm.  )

Antal  kojer  under  180  cm.

Längd  över  allt

Bredd

Djupgående

Deplacment

Segelfri  höjd

LYS-tal

Försäkringsbolag

Självrisk  på  försäkringen

Költyp

Höjd  i  salongen

Beräknat  marknadsvärde

Järnköl

Blyköl

MOTORDATA
Motorfabrikat/typ

Antal  hästkrafter

Innombordsmotor

Utombordsmotor

Marchfart  för  motor
Färskvattenkylning

Diesel

Maxfart  för  motor
Instruktionsbok

SEGEL/RIGG/SKROV

Verktyg

Fabrikat

Bensin

Rak  axel

Aquamaticdrev

Bränsleförbrukning  (L/dist.)
Bogpropeller

År

Tillverkningsår

Bränsletank  (L)

Styrka  bogpropeller

2

Yta (m )

Elverk

DÄCKSUTRUSTNING
Rattstyrning

Rullstorsegel

Fall  dragna  till  sittbrunn

Rullgenua

Ankare  i  för

Genua

Ankare  i  akter

Fock

El-ankarspel  i  för

Stormfock

El-ankarspel  i  akter

Självslående  fock

Sittbrunnsbord

Spinnaker

Biminitop
Kr.  /  period

Sittbrunnskapell

Backstag

Badstege

Fullattat  storsegel

Teakdäck
Fabrikat

Övrigt

Dusch  i  sittbrunn  /  på  däck

Säkerhetsselar

Båtshake

Radarreflektor

Fendrar

Bergskilar/hammare

Tampar,  Ange  längd  &  antal

Brandsläckare

Sprayhood

Nödraketer

Mantåg  med  /  utan  nät

Mistlur

Övrigt

RENGÖRING & SANITET

Livboj

Städutrustning  finns  ombord

Förbandslåda

Dammsugare  finns  ombord/i  hamn

Flytvästar

Toalettpapper  finns  ombord

Väderfax

Levang  med  spann

Folding

Styrka  elverk

Övrigt

Fabrikat

Teak  i  sittbrunn

Livflotte

VHF

Propeller
Fast

Självskotande  genuavinschar

Riggtyp  (ex.  Masthead)

SÄKERHET

S-drev

Vattentank  (L)

Storsegel

Hyreskostnad  spinnaker

Duo  Prop

Kommentar

NAVIGATION

KOMFORTUTRUSTNING

Fabrikat/övrigt

Fabrikat/övrigt

Logg

Radio

Ekolod

Kassettbandspelare

Vinddata

CD-spelare

GPS

CD-växlare

Chartplotter

Högtalare  i  sittbrunn

Radar

TV

Autopilot

DVD-spelare

Kompass

Video

Pejl  och/eller  syftkompass

Batteriladdare

Nav.  bestick

12  V-uttag

Översiktskort  nr.93  skagerack

Landström  220  V  med  kabel

Översiktskort  nr.92  Kattegatt

Tryckvattensystem

Båtsportkort  över  Västkusten

Varmvatten

Båtsportkort  över  Stockholm

Kupévärmare

Båtsportkort  över  Norge

Värmare,  fast  monterad

Båtsportkort  över  Danmark

Täcken/kuddar  för  angivna  kojer

Hamnböcker

Toalett  /  Toaletter

Kryssarklubbens  bok  över  naturhamnar

Septiktank

Kikare

Dusch(ar)  med  kallvatten

Antal

Barometer

Dusch(ar)  med  varmvatten

Antal

Klocka

Dinge

Ange  vatten/kem

Antal

Motor  till  dinge

KÖKSUTRUSTNING

Köksutrustning  finns  för  till  vänster  angivet  antal  kojer.  Utrustningen  är  komplett  och  anpassad  för  båtens  storlek  avseende  mängd  och  antal.
Fabrikat/modell

Fabrikat/modell
Kyl  (Ange  gas  eller  el)

Isbox,  om  kyl  ej  finns

Frys  (Ange  gas  eller  el)

Microvågsugn

Spis  (Ange  gas,  sprit  eller  el)

Ugn  (Ange  gas,  sprit  eller  el)

ÖVRIGT
Djur  tillåtna  i  båten

Jag  tillåter  uthyrning  till  personer  under  23  år  med  tillräcklig  kompetens

Rökning  tillåten  i  båten

Övriga  krav  på  hyresgästen  förutom  de  som  är  angivna  i  avtalen

Jag  vill  om  möjligt  själv  vara  skeppare  och  innehar  den  nödvändiga  behörigheten  enligt  svensk  lag  på  min  båt  när  detta  bokas  av  BC.  Jag  förbinder  mig  då  att  lämna  ut  och  
visa  båten  för  kunden  innan  uthyrningsperiodens  start,  ansvara  för  båten  och  dess  utrustning  under  uthyrningsperioden,  städa  båten  väl  efteråt  samt  tanka  den  full  med  
bränsle  och  vatten.  Jag  förbinder  mig  också  att  hålla  de  tider  som  BC  anvisar  mig.  Jag  är  också  medveten  om  att  kunden  under  uthyrningsperioden  kan  förlänga  eller  förkorta  
denna  med  kort  varsel.  Ofta  är  det  svårt  att  efterdebitera  kund  för  detta.  Jag  kan  alltså  inte  påräkna  mig  extra  ersättning  om  inte  sådan  kan  debiteras  kund  direkt  av  BC.  Pris  
görs  upp  vid  varje  hyrestillfälle  i  samråd  med  dig  som  båtägare.

BÅTENS SKICK
Mast  och  rigg
Skrov
Segel
Inredning
Motor
Övrig  utrustning

Nyskick

Gott bruksskick

Bruksskick

Något slitet

Övriga kommentarer

PRISER OCH UTHYRNINGSPERIODER
Jag vill hyra ut min båt

Jag vill hyra ut min båt under säsong / säsonger __________________________________

HÖGSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  högsäsongveckor.
v.  28

v.  30

v.  29

v.  31

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  32
Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

Jag  vill  minimum  ha  per  period

MELLANSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  mellansäsongveckor.
v.  27

v.  26

v.  34    

v.  33

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms    

Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

Jag  vill  minimum  ha  per  period

LÅGSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  lågsäsongveckor.
v.  18

v.  19

v.  20

v.  21

v.  22

v.  23

v.  24

v.  35

v.  36

v.  37

v.  38

v.  39

v.  40

v.  41

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  25
v.  42

Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  43

v.  44

Jag  vill  minimum  ha  per  period

WEEKEND
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  följande  weekends.  Weekenduthyrningen  är  mellan  torsdag  eftermiddag/kväll  och  söndag  eftermiddag/kväll.  Undantag  
görs  dock  vid  Kristi  Himmelfärds-,  Pingst-  och  Midsommarhelgerna.
v.  18

v.  19

v.  20

v.  21

v.  22

v.  23

v.  24

v.  25

v.  26

v.  27

v.  28

v.  33

v.  34

v.  35

v.  36

v.  37

v.  38

v.  39

v.  40

v.  41

v.  42

v.  43

BC’s  förslag  på  weekendpris  till  kund  inkl.  moms  

Ditt  begärda  weekendpris  till  kund  inkl.  moms  

v.  44

Jag  vill  minimum  ha  per  period

UTLÄMNING
Utlämningsdag  (Lördag/Söndag)

Tid  in

Tid  ut

ÖVRIGA PERIODER
Jag  vill  att  BC  hyr  ut  min  båt  avseende  övriga  perioder  exempelvis  dagcharter,  halvdagscharter  och  per  timma.  För  att  få  mesta  antalet  uthyrnin-
gar  är  jag  medveten  om  att  priser,  tider  och  förhållanden  kan  variera  kraftigt.  Följande  minimumpriser  accepterar  jag.
BC’s  förslag,  dagspris.  Max  12  tim.  inkl.  moms

Ditt  begärda  dagspris,  Max  12  tim.  inkl.  moms

RABATTER
Jag  godkänner  följande  rabatter  på  ovan  angivna  priser.  Maximal  rabatt  är  30  %.  (gäller  ej  om  nedersta  punkten  ifylls)
5  %  i  rabatt  i  kampanjerbjudanden,  mässrabatter,  eller  återkommande-kund-rabatt.
10  %  i  rabatt  på  varje  vecka  samma  kund  hyr  i  följd.  (Ex.  2,3  eller  4  veckor  i  följd).
20  %  i  rabatt  i  samband  med  uthyrning  via  försäljningsagent.  För  att  öka  antalet  uthyrningar  accepterar  jag  att  BC  använder  sig  av  s.k.  försäljningsagenter  för  att  öka  antalet  
uthyrningar  på  min  båt.  Dessa  uthyrningar  kommer  främst  att  göras  på  låg-  och  mellansäsong  samt  på  svåruthyrda  perioder.  BC  äger  dock  rätten  att  själva  bedömma  om  
försäljningsagent  kan  användas.
Jag  som  båtägare  låter  BC  fritt  bestämma  rabattens  storlek  beroende  på  marknadens  tillgång  och  efterfrågan.  BC’s  ambition  är  dock  att  alltid  försöka  hyra  ut  båten  till  högsta  
möjliga  pris.  Jag  accepterar  också  det  pris  som  BC  i  det  aktuella  fallet  enligt  denna  punkt  har  satt.  BC  kommer  på  begäran  alltid  visa  kundens  kontrakt  när  rabatt  ges  enligt  
denna  punkt.  BC  får  dock  aldrig  underskrida  mitt  åsatta  minimipris  enligt  ovan  (1).

UNDERSKRIFT
Jag  som  båtägare  försäkrar  att  jag  läst  igenom  och  förstått  Bohuscharter  AB’s  villkor  för  förmedling  av  båt.  Jag  som  båtägare  godkänner  också  
samtliga  villkor  och  är  medveten  om  att  den  i  utrustningslista  angivna  utrustningen  skall  medfölja  och  fungera  under  uthyrningsperioden.  Jag  
godkänner  också  samtliga  i  detta  förmedlingsavtal  angivna  punkter.  Jag  försäkrar  att  båten  är  i  ett  sjövärdigt  och  sjösäkerhetsmässigt  skick.
Ort  och  datum.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Båtägarens  underskrift........................................................................................................................................................................................................................................................

