Foreningen Brejning Lystbådehavn m.b.a.
Brejning Strand 11
7080 Børkop

www : Brejninghavn.dk
tlf.
: 2013 6540
e-mail: havnefoged@brejninghavn.dk

Ansøgning om bådplads i Brejning Lystbådehavn 2019
( Indskud nedskrives over 6 år, dvs. opsiges pladsen efter 3 år tilbagebetales 3/6 af indskuddet)
Undertegnede anmoder herved om bådplads alternativt optagelse på venteliste i Brejning Lystbådehavn.
Dato for optagelse på venteliste er gældende når FBL har dokumentation for indbetaling af beløb svarende til 10% af
indskuddet for den ønskede pladsstørrelse, på foreningens konto i Nordea reg. nr. 2440 - konto nr. 7557-821-435
Når jeg får tildelt plads i havnen indbetaler jeg til foreningens konto i Nordea reg. nr. 2440 - konto nr. 7557-821-435
det resterende beløb til gældende indskud.
Pæleafgiften reguleres i forhold til tidspunkt for tildeling af plads.
Medlemskab af BBK er obligatorisk for alle pladshavere, hvorfor ikke-medlemmer samtidigt må ansøge herom.
Jeg er bekendt med: Love for BBK, Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn m.b.a., Havnereglement samt
Administrative regler for Brejning Lystbådehavn. (Findes på vores hjemmeside under afsnittet ”Havneorganisation”).
Bemærk: Indskuddet forrentes ikke.
Særligt vilkår: Til denne plads er der ikke ret til plads på land i vinterhalvåret.
Navn

Tlf. privat

Gade

Mobilnr.

Postnr. & By

Tlf. arbejde

Fødselsdag

E-mail adresse

Bådens navn
Type

Total længde *)

m:

cm:

Total bredde *)

m:

cm:

Dybgang

m:

Deplacement (vægt)

kg:

cm:

*) incl. alle fremspring – f.eks. prædikestol, badestige og søgelænder
Pladsstørrelse
Største tilladte længde (L.O.A.)
eller bredde (B.O.A.) på
nedennævnte pladser

Årlig pæleafgift incl. moms
(incl. vinterplads i vandet)
Priserne reguleres hvert år pr. 1. jan.
med ændringen i Danmarks statistiks
forbrugerindeks fra jan. til jan.
Kr. i 2017

Type G+ (4,10 x 13) m
Type G+ (4,10 x 13) m
Type H+(4,10 x 14) m
Type H+(4,10 x 14) m
Type I (4,6 x 15) m
Dato:………………….

8.536
8.536
9.146
9.146
10.839

Indskud
Plads nr.
Nedskrives over 6 år

25.082
25.082
26.873
26.873
31.850

F 55
F 56
F 57
F 58
F 59

Underskrift:……………………………………………..

Plads:…………………
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