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Regler för andrahands ut/förhyrning av hamnplats på UMS:
• Medlem skall vara registrerad skuldfri till UMS i Bas-K.
• Anmälan av andrahandsuthyrning och förhyrning, sker från och med 1 februari
aktuellt år. Ansökning inkommit tidigare än angivet datum hanteras ej.
• Uppgifterna i bas-k skall vara uppdaterade. Se UMS hemsida under hamn för Länk till
instruktion för uppdatering Bas-k.
• Uthyrning respektive förhyrning av hamnplats administreras av UMS. Av detta förstås
att medlem med hamnplats inte äger rätt att genom egen försorg själv hyra eller låna ut
platsen.
•

Eventuell förlängning av uthyrning, skall administreras av UMS.

•

Vid uthyrning skall hamnplatsen vara tillgänglig på angivet datum.

•

Vid förhyrning, skall eventuell annan hamnplats lämnas till UMS för förfogande.

•

Turordning för hamnplats baseras på registreringsdatum, d.v.s. när ansökan inkommer
till expeditionen vilket skall ske digitalt.

•
•
•
•
•
•

Du får endast stå i en kö, anpassad efter din befintliga/tilltänkta båtbredd + 50 cm.
Vid byte av kö, så gäller datum från föregående kö.
Kortaste uthyrnings/förhyrningsperiod är sex veckor.
Efter erbjudande om andrahandsplats utan svar, går erbjudandet till nästa.
Vid behov och användning av el, skall detta anmälas, se UMS avgifter
OBS vid andrahandsförhyrning tar du över eventuell nattvakt och ansvar för dess
genomförande under hyresperioden.
Medlem som önskar hyra hamnplats i andra hand ska, vara förtecknad i ordinarie
hamn kö.
Hamnplatsens storlek mäts efter centrum på Y-bommarna respektive stolparna vilket
gör att den faktiska bredden är ca 10 cm för Y-bommar och ca 15 cm smalare för
stolpar än angiven bedd.

•
•

Observera ej korrekt ifylld blankett returneras.
Är Bas-K uppdaterad, se medlemsansökan när det gäller uppgifter om båt. Båt, skall vara
försäkrad för att använda UMS anläggningar.
Ja/Nej
Bas-k uppdaterad, om ja kryssa här
• Bas-k inte uppdaterad, om du har båt. Se UMS hemsida under
hamn för Länk till instruktion för uppdatering Bas-k.
Expeditionen, kan vara behjälplig.

Ersättning och kostnader:
• Ersättningen till uthyrare: Totala kostnaden/28*(antal uthyrda veckor) *0,7.
Ersättning krediteras/rabatteras vid kommande avisering
• Förhyrare av hamnplats aviseras totala kostnaden 500 kr/m+500kr delat på 28
veckor, multiplicerat med antal veckor som förhyrningen avser.
Fyll i nedanstående tabell och skicka den till expeditionen@ums.se
Ange i meddelandefältet att ”andrahandsuthyrning önskas” eller ”andrahandsförhyrning
önskas”.

Uthyrning av befintlig båtplats (skickas till expeditionen@ums.se)
Medlems
nummer

Namn

Hamnplats Hamnbredd

Eventuell
nattvakt
anges här,
datum

Tid för
uthyrning
Från-till

Förhyrning av båtplats (skickas till expeditionen@ums.se)
Medlems
nummer

Namn

Båtbredd

Önskad
hamnbredd

Tid för
föruthyrning
Från-till

