Tfn 0270-101 80

, Växelgatan 4, 826 40 Söderhamn

+Vinterförvar 2017-2018
( Samtliga priser inkluderar moms )
Säg till en vecka i förväg för hämtning/utlämning!
1. Transporter
Inkluderar hämtning av båt, transport till
vinterförvaring, hämtning från vinterförvaring och
transport tillbaks till brygga.
Båt och motor max 1 100 kg (inom 40 km från
Söderhamn). 1 500 kr
Inom 40-50 km från Söderhamn 1 800 kr.


Perioden september - mars
2. Uppfräschning utvändigt (upp till 6 meters
båtlängd),inkluderar tvätt, rengöring, vaxning,
rengöring av fendrar, tampar, ankare, rengöring
stuvutrymmen mm. Vi debiterar 875 kr/tim och tar
ut verklig tid + förbrukningsmaterial dock max 4
500 kr.
Övrig tid 875 kr/tim och ingen maxprisgaranti.


3. Service av motorer. Vi är auktoriserade för
Evinrude, Honda, Johnson, Mercury.
För Mariner, Yamaha och Mercruiser anlitar vi
Wanzelius Marin.
Batteri skall vara med vid service, annars
debiteras 200 kr.
Båt och motor ställs i larmade lokaler.


4. Bottenmålning
gäller upp till båtlängd 7 meter
4 lager epoxi + 2 lager bottenfärg
640 kr * båtens längd * båtens bredd
alt
2 lager bottenfärg
340 kr * båtens längd * båtens bredd
För ny båt rekommenderar vi
epoximålning för att hindra vatten att tas
upp av plasten. Minskar risken för
plastpest.
För rengöring av båtbotten på begagnad
båt tillkommer en kostnad av 875 kr/tim
(gäller första gången vi tar hand om båten)
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5. Vinterförvaring sept – april
Lokalerna larmade
Minsta hyrestid 8 månader (sept – apr), för tid före
och efter tas ut en kostnad/dag.
Förvaringen förutsätter att båten står på egen
upptagningsvagn med stödhjul.
Saknas vagn tillkommer 1 400 kr (Upp till 750 kg),
2 500 kr (upp till 1 500 kg)
Kvarvarande bränsle i lösa tankar kan tömmas och
ersätts inte.
Frostfritt
Båtens längd * bredd * 420 kr/m2.
kallförråd, Båtens längd * bredd * 295 kr/m2
Båten skall vara försäkrad ( Båthuset kan inte
försäkra annans egendom).
Vattenskoter med vagn 2 400 kr
Sommarförvaring båtvagn 300 kr
Inlämning och hämtning, Nygatan 6, Ljusne


6. Övriga tjänster,
montering instrument etc debiteras med
750 kr/tim (sept – april)
Övrig tid 875 kr/tim
Kapell. Förmedlar tillverkning.
Underhållsladdning batteri 200 kr/st
Tankning 30 kr + 10% påslag på bränslet

Öppettider
April – september
måndag – fredag 9 – 17, lördagar 10 - 14
Oktober – mars, måndag – fredag 9-17
Mail
Monica Östlund
monica@bathuset.org
Bengt Sahlberg
bengt@bathuset.org
Hemsida

www.bathuset.org

Välkomna
Monica och Bengt
Våra skeppshundar, Bamse, Gustav, Hugo,
Nikita och Pontus

, Växelgatan 4, 826 40 Söderhamn

Tfn 0270-101 80

Beställning av vinterförvaring
Obligatoriska fält vid förbeställning
Båt/bil/husbil
_________________________________________
Husvagn/vattenskoter
Märke/modell
Reg.nr
Motor
_____________________
_________________
Båtvagn

märke/modell

Tillv.nr

___________________

_________________

Märke/modell

Ev. regnr

Försäkringsbolag ___________________
Tjänst
Kostnad
1. Hämtning 617197 _________________________
_________kr
/återleverans
Från
2. Uppfräschning utvändigt 617198
Ja / nej
__________
Städning invändigt 617199
Ja / nej
__________
Luktsanering 617200
500 kr
_________kr
3. Service motor
Ja / Nej
__________
Rep. av propeller
Ja / nej
4. Bottenmålning 617201
Ja / nej
_________kr
5. Vinterförvaring 617203
617202
Varm / kall _________kr
Egen båtvagn 617204
_________kr
Ja / Nej
Sommarförvaring båtvagn 617179
_________kr
300 kr
6. Underhållsladdning batteri 617301
___
_________kr
200 kr/st
Ja / Nej antal
Nycklar
Securmärkning 340453
6. Övrigt
Motorlås
Klassad stävögla
Lösa tillbehör
Tanka vid sjösättning Ja / Nej
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2017-___-___

_______________________ ____________________

Datum

Namnteckning

Fakturaadress

_______________________ ______

Namnförtydligande

____________

Adress
Postnr
Ort
Tfn _________________ mobil _______________ mail __________________________________

Vinterförvaring faktureras vid inlämning. Betaltid 10 dagar
Avbokning senare än 1 augusti 2017 faktureras.

Fakturering via mail JA / NEJ

Övriga kostnader faktureras när de är utförda. Betaltid 10 dagar
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