ÖVERLÅTELSEAVTAL
Undertecknade träffar härmed följande avtal angående överlåtelse av:
Bryggplats nr .....................…/ Uppställningsplats nr .........................
inom båthamnsanläggningen tillhörig Askersunds Småbåtshamn Ek. För. (ASEF).
Överlåtelsen får enligt föreningens stadgar ske fritt vilket bl.a. innebär följande:
att säljaren skall informera köparen om föreningens stadgar och
ordningsföreskrifter innefattande arbetsplikt mm.
att säljaren skall meddela föreningen om överlåtelsen genom att tillställa
föreningen kopia av detta avtal så snart det är undertecknat av parterna samt
det utfärdade/aktuella insatsbeviset.
Föreningens postadress är:
ASEF
c/o Lars-Erik Gustavsson
Lindgatan 12
716 31 Fjugesta
Nytt insatsbevis kommer att översändas till köparen.
Årsavgift till ASEF: Skall erläggas av ägaren till brygg/uppställningsplatsen vid ingången av
ett nytt år.
Det förutsätts att föreningsmedlem även är medlem i båtklubben Askersunds Segel- och
Motorbåtsklubb (ASMK).
Överlåtelsen äger laga kraft en månad efter det att handlingarna (avtal och insatsbevis samt
ev. ansökningsblankett) inkommit till föreningen.
Undertecknad säljare uppsäger härmed sitt medlemskap i ASEF. (Gäller om säljaren ej längre
innehar någon andel).
Undertecknad köpare, som ev. ej redan är medlem, ansöker härmed om inträde i ASEF och
ASMK. ( Ifylld ansökningsblankett skall bifogas detta avtal)
I samband med att detta avtal undertecknas ger du också ditt samtycke till att dina
personuppgifter får registerföras i föreningens resp. klubbens medlemsregister.
……………………………………
Datum
…………………………………………
Säljarens underskrift

…………………………………………
Köparens underskrift

…………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postadress

…………………………………………
Postadress

…………………………………………
Telefon

…………………………………………
Telefon

………………………………………………………………………….
Namnteckningarna bevittnas

Ansökan medlemskap / uppdateringsblankett
Redan medlem, fyll gärna i medlemsnummer:

För beställning av nyckeltaggar, se baksida.
Personuppgifter
Namn medlem:

Födelsedata (åå-mm-dd):

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

E-postadress:

Jag vill ha medlemsfaktura via e-post
Ingen extra avgift för familjemedlemskap

Typ av medlemskap:

Enskilt

Familj, fyll i namn och födelsedata för övriga

Namn familjemedlemmar:

Födelsedata (åå-mm-dd):

Kryssa i om:

Båtuppgifter

Medlem i ASMK utan båt i hamnen.

Båttyp:

Segelbåt

Försäkringsbolag:

Fabrikat:

Motorbåt

Båtens mått/vikt, ange mått i meter inkl. badbrygga och peke
Löa:

Bredd:

båtlängd max 40ft = 12,2m
Vikt

Djup:

Brygg/land-plats

Medlem i ASEF

Hyr brygg/uppställnings-plats

Bryggplats nr:

Landplats nr:

Nautiskutbildning

Förarintyg

Högre utbildning

Ingen, ännu

Jag har tagit del av och godkänner ASMK:s stadgar och ordningsregler och förbinder mig att följa dessa.
Jag godkänner att ASMK/ASEF behandlar, registrerar och publicerar av mig lämnade personuppgifter (inkl. i
förekommande fall foton). Se utförligare info på www.batklubben.se

Ort och Datum:

Underskrift:

________________

___________________________

ASMK Askersunds segel och motorbåtsklubb
Besöksadress:
Postadress:
Småbåtshamnen Askersund
ASMK c/o Petra Larsson
Lindbovägen 11,
Ekeby Gevaldigården 204
696 30 Askersund
692 91 Kumla

Org.nr: 875700-8399
Bankgiro: 5663-7580
batklubben@hotmail.se

Beställning av nyckeltagg.
Vid familjemedlemskap, fyll även i namn för respektive
beställd extra nyckeltagg.
Tagg nr. Namn:
Tagg 1
Medlemsnamn enligt sida 1
Tagg 2
Tagg 3
Tagg 4
Tagg 5

Kostnad
400 kr *
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
Summa:_______kr

* Vid inlämnande av depositionsbelagd klubbstugenyckel är
kostnad för första taggen 0 kronor.
OBS! Var noga med att ni märker Swish betalning med namn,
medlemsnummer (vid redan medlemskap) samt att det gäller
betalning av nyckeltagg.
Swisha summan för beställningen till 123 514 90 34
alternativt kontant betalning till nyckelansvarig.

