
 

WESTBOAT AB  
 
Vinterförvaringsavtal i varmhall eller uteplats:  
 
Vänligen läs igenom detta avtal och återkoppla om något är oklart.  
 
• Vinterförvaringen gäller från upptag på hösten till sjösättning innan 1:e juli. Står båten kvar under 
juli och augusti debiteras sommarhyra för dessa månader.  
 
• Ägaren till båten måste hålla båten helförsäkrad och ha tagit del av avtalet nedan.  
 
• Båten ska tömmas på lös egendom och värdesaker innan upptagning då Westboat inte ansvarar för 
detta.  
 
• Egen trailer ska vara tydligt märkt med ägarens namn, telefonnummer och båtens namn.  
 
• Vi använder oss inte av kunders trailers när vi förvarar båtarna, om inte detta avtalats. Vi tar därför 
ut en avgift för vinterförvaring respektive sommarförvaring av trailers som blir kvar. 
 
• Om Westboat eller båtägaren upptäcker skada på båt eller kringutrustning ska den andra parten 
underrättas.  
 
• Kvarlämnade tillhörigheter tar vi inte ansvar för efter 1 år. Egendomen ska märkas tydligt med 
ägarens namn, telefonnummer och båtens namn.  
 
• Vi ser gärna att båten töms på mat och sopor innan upptagning som kan medföra risk för 
skadedjur.  
 
• Båtägaren äger tillträde till hallarna efter överenskommelse med oss på Westboat under våra 
öppettider som är mån-tor 7-16.30 och fre 7-13.  
 
• Meddela eventuella förändringar i angivna kontaktuppgifter.  
 
• Westboat har rätt att justera priser på service och material utan kundens uppmärksamhet. 
Uppdaterade priser finns på vår hemsida. Offererade priser gäller dock.  
 
• Ingen prisreduktion sker om båten förvaras en kortare tid än avtalat.  
 
• Om båtägaren under förvaringstiden säljer sin båt ska Westboat meddelas. Den part som tecknade 
avtalet är dock fortsatt ansvarig för detta avtal.  
 
• Båtägaren är skyldig att betala enligt överenskommelse när arbetet är utfört.  
 
• Vid hämtning av båten skall samtliga fakturor vara betalda, annars har vi rätt att kvarhålla båten till 
dess att betalning skett.  
 



• Eventuellt tidigare avtal och uppgörelser upphör att gälla. 
 
• Vänligen boka av din vinterförvaring för nästkommande år senast 15:e augusti, skriftligen via mail, 
om du inte önskar komma tillbaka. Hör vi inget förutsätter vi att ni kommer tillbaka.  
 
• Felsökning och reparationer sker på löpande timpeng om inget annat avtalats. 
 
• Boka gärna service, reparationer och tilläggsarbeten under tidig höst då vi har som bäst tid att 
planera och utföra dessa arbeten under hösten och vintern. 
 
 



Vid upptag och sjösättning gäller följande:  
 
Vid bokning av upptag på hösten gäller nyckelinlämning och alltså inte upptag av båten på den 
angivna tiden.  
Huvudströmbrytaren ska därför vara frånslagen och båten förtöjas ordentligt.  
Vänligen förtöj ej båten under sjösättningskranen.  
VIKTIGT att båtnycklar som lämnas i nyckelinkast tydligt är märkta med kundnamn och båtmodell.  
Boka upptaget på vår hemsida och ange när båten skall sjösättas till våren/sommaren. 
 
Vid sjösättning på våren ser vi gärna att ni bokar tiden på vår hemsida senast 3 veckor innan ni vill ha 
den sjösatt. Tänk på att hålla er runt veckan ni angav på hösten.  
Datumet ni angav på hösten är alltså bara ett preliminärt datum och ”skarp” bokning måste göras 
igen till våren. 
Högsäsongsdatum som påsk, pingst, Kristi Himmelsfärd och midsommar kan bli fullbokade över en 
månad i förväg så tänk på att vara ute i god tid.  
 
 
 
 

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ  
WESTBOAT AB  
VI SKA TA VÄL HAND OM ER BÅT! 

 


