Skjema: Søknad

om leierett til fast båtplass i Knarberg Båthavn
(Versjon: jan 2019)

Forutsetning for å få tildelt leierett til fast båtplass i Knarberg Båthavn er følgende:
Søker må være over 18 år på søkertidspunktet.
Søker må være bostedsregistret i Færder kommune (heretter FK) på søkertidspunktet og i hele søkeperioden
frem til tildeling av plass.
Permanent fraflytting fra FK medfører annullering av denne søknad.
Registrert søker som fraflytter FK midlertidig, kan etter skriftlig søknad til Styret beholde plassen i søkerrekken.
Dette avgjøres av Styret i hvert enkelt tilfelle.
Samme husstand kan kun ha leierett til en båtplass i Knarberg Båthavn.
Ved tildeling av plass, har Styret rett til å forbigå søker som ikke er tilgjengelig på tildelingstidspunktet (på
telefon og eller e-post).
For at søknaden skal være gyldig, MÅ søker innbetale medlemskontingent til Knarberg Båtforening. Denne
innbetales på konto 2470.07.08884, beløpet er pr. januar 2019 kr 300.
Du får ansiennitet som søker fra datoen for registrert innbetaling av kr 300 i søknadsgebyr.
Hvert år, inntil leierett til fast plass blir tildelt, vil det bli fakturert for medlemskap i Knarberg Båtforening, denne
må betales hvis ikke vil søknaden bli annullert etter 2. gangs varsel.
Innbetalte beløp refunderes ikke.
Søker skal registrere sine data hos Kongelige Norske Båtforbund (heretter KNBF) og er ansvarlig for å ivareta
sine egne data både i søker-perioden og deretter etter at fast plass er tildelt.
Dersom man er medlem av KNBF fra tidligere, vennligst gi beskjed om dette i søknaden.
Viktig! Søker aksepterer at alle data deles mellom Knarberg Båtforening og Kongelig Norske Båtforbund og
disse er søkbare på Internett. Se forøvrig nedenstående om reservasjonsrett på Internett.
Søknadsprosessen:
Dette skjema er den formelle søknaden og søker skal fylle det ut og sende det til Knarberg Båtforenings e-post
adresse; post@knarberg.com sammen med kopi av kvittering for innbetalt medlemskap.
Søker skal elektronisk registrere sine data på siden https://minside.knbf.no/home se ovenfor.
Tildeling av plass gjøres etter ansiennitet men forutsetter at søker svarer innenfor gitt tidsfrist ved tilbud om
plass. Det gjøres oppmerksom på at Ordinære medlemmer med leierett til fast plass og som ønsker plassbytte
har fortrinn før søker.
Søkerlisten legges åpen på internett (Knarbergs hjemmesiden www.knarberg.com) for å ivareta
åpenhet i foreningen. Søker kan være anonym ved å krysse av i avkryssingsboks nedenunder.

Informasjon om søker og båt:
Søkers navn
Adresse
Postnummer / sted
Mobiltelefon
E-post
Båttype
Båtens mål, bredde/lengde
Medlem av KNBF fra tidligere Oppgi medlemsnummer:
Ønsket plass størrelse:

Antall breddemeter
Faktisk åpning er ca. 30 cm smalere

2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m  5m

Kryss av dersom du ønsker å være anonym søker på Internett (Knarbergs hjemmeside)
Jeg ønsker å være anonym søker på internett (Knarbergs hjemmeside)
Dato/sted og signatur

