Yacht Service Sjælland ApS
Lejeaftale for bådopbevaring i indendørs aflåst hal eller udendørs, for vinterperioden 1.
oktober til 30. april på havnen i Nykøbing Sjælland.
Indendørs aflåst hal

Udendørs

Anslået højde på min båd fra underkant køl til overkant overbygning/targabøjle =
Bådfabrikat :

Bådens navn :

Hjemhavn :
Bådtype :

m

Skrogfarve :

Plads nr. :
Sejlbåd

Længde = _____ m

Motorbåd

Andet

bredde = ___ m

Dybgang = _______ m.

Vægt=_____t ( max= 23 t)

Mastelængde = ______m
Har egen bådevogn/transportstativ

Skal leje bådevogn/transportstativ af Y.S.S.

Forsikringsselskab:
Policenr.:
Bådejers navn :
Adresse :
Postnr. og by :

Mobil nr. :
E-mail :

Opbevaring udover vinterperioden afregnes i henhold til gældende takstblad.
Ved opfyldning af hallen gælder som hovedregel: Første båd ind = sidste båd ud.
Båden skal være ansvarsforsikret og henstår i hallen eller udendørs for ejerens egen regning og risiko.
En personlig nøgle, der ikke må kopieres eller udlånes til andre, udleveres når båden er kørt i hal.
Jeg har ved underskrift modtaget ordensreglement og gældende takstblad.
Vinterlejen betales forud. Faktura fremsendes ved lejemålets start.
Optagning og søsætning skal udføres af YSS egen mobilkran i.h.t. gældende takster.
Lejeaftalen er bindende for fremtidige vinterperioder. Opsigelse modtaget senest den 15. august annullerer
lejeaftalen for fremtidige vinterperioder.
Den ny persondataforordning af 25. maj 2018 pålægger os at oplyse at vi registrerer følgende almindelige
personoplysninger, der kun anvendes til fakturering af serviceydelser, lejeaftaler, nyhedsbreve og øvrig
korrespondance.
Navn, adresse, e-mail og telefonnr.
Data ansvarlig ved oprettelse, rettelser og sletning er Susanne Glumby, e-mail: sg@yss.dk

Dato : ___________

Underskrift : ______________________

Lejeaftalen returneres til Yacht Service Sjælland pr. post eller e-mail hurtigst muligt.
Yacht Service Sjælland ApS
Korvetvej 6
DK – 4500 Nykøbing Sjælland
E-mail : info@yss.dk

│
│
│
│
│

Søren Nielsen

Tlf. (+45) 40200692
E-mail : sn@yss.dk

Harry Sørensen

Tlf. (+45) 20258811
E-mail : hs@yss.dk

