Ansökan om digital nyckel till Sjösättningsramp
Nedan finner du ansökningsformulär om digital nyckel för låssystem till
sjösättningsrampen.
Genom att installera och använda det digitala låssystemet hos KMBK godkänner du
nedan regler.
Endast medlemmar i KMBK som har en permanent båtplats (ej säsong) kan erhålla en
permanent, ej tidsbegränsad, digital nyckel och därmed använda rampen.
Några enkla regler kring sjösättningsrampen, överträdelser av dessa regler gör att
KMBK kan återkalla behörighet för det digitala låssystemet.
·

Den digitala nyckeln är personlig och utlåning till andra personer är inte tillåten.

·

Parkering av trailer är inte tillåten på området, trailer parkeras på ängen mitt emot
infarten till Marinan.

·

Rampen ska låsas direkt efter användning

·

Sjösättningsrampens maxvikt är 1800 kg för båt inkl. trailer

Du är välkommen att beställa fler nycklar till samma båtplats genom att anmäla
ytterligare familjemedlemmars telefoner enligt rutiner på hemsidan, priser är per
användare (och därmed telefon) och år.

För boende och medlemmar med hyrplats så finns det en möjlighet att få en periodisk
digital nyckel, ansök då på denna blankett.
-

Den ger access till rampen under vår och höst men dock inte under tidsperioden
15 Juni till 15 Augusti.
Syftet med tidsbegränsningen är att undvika parkeringsproblem då KMBK har
180 parkeringsplatser till mer än 400 båtplatser.
Denna är tänkt enbart för i och upptagning av båt till de som har en båtplats I
Hörviken, ej för för båtar på trailer.

Frågor runt återlämning av nyckel och betalningar kontakta: kmbk.ekonomi@gmail.com
Frågor runt låssystemet kontakta: kmbk.lidkoping@gmail.com

Ansökan om periodisk/tidsbegränsad digital nyckel

Rampen vid Hörvikens Marina är privat och vi är en ideel förening utan kommunalt stöd.
-

Vi har låst rampen dels pga brist på parkeringsplatser men även pga att rampen
går kontinuerligt sönder vilket bekostas av medlemmarna med fasta båtplatser.
Vänligen respektera att det finns räddningsväg över parkeringen som inte får
blockeras.

Genom denna ansökan så intygar undertecknad att jag är medveten och kommer följa
samma regler som KMBK´s medlemmar samt att jag har en båtplats I Hörviken.
-

Den digitala nyckeln är personlig och utlåning till andra personer är inte tillåten.
Parkering av trailer är inte tillåten på området, trailer parkeras på ängen mitt
emot infarten till Marinan.
Rampen ska låsas direkt efter användning
Sjösättningsrampens maxvikt är 1800 kg för båt inkl. trailer
Denna digitala nyckel är tidsbegränsad till vår och höst och kommer inte vara
aktiv mellan 15 Juni till 15 Augusti, detta för att undvika parkeringsproblem under
högsäsong.
Detta formulär skall skrivas ut och skrivas under postas till nedan adress.
Kållandsö Marina Båtklubb
Stengatan 2
531 55 Lidköping

Ansökan:
Förnamn: ………………………………………Efternamn:……………………………………
Adress:……………………………………………………………………………………………
Mobiltelefonnummer:……………………………………………………………………………
Mailadress:……………………………………………………………………………………….
Båt:………………………………………………….. Vikt inkl trailer (kg):…………………….
Medlemsnummer, om medlem med hyrplats:……..…………………………………………
Underskrift:………………………………………………………………….……………………

Kostnad:
Kostnad för rampen är förnärvarande 200 kr vid ansökan och 100 kr/år.
Första året så gäller avgiften tom 15 maj nästa år, därefter förnyas access årligen och
faktureras på sommaren för boende och ihop med årsfakturan för medlemmar.
•

Man blir via denna ansökan inte medlem hos KMBK/Båtunionen eller i
båtplatskö.

•

Maxtak för skadeståndsskyldighet på 5.000kr om man skulle råka skada
rampen/bommen pga ex. övervikt.

•

Betalning sker via Swishnummer: 123 685 0614.

Beräknad handläggningstid är cirka tre arbetsdagar innan kod till digital nyckel skickas
ut, (ladda ned appen så att ni är färdiga då aktiveringskoden endast är giltig i 48h).
Samtycke:
Jag samtycker till att personuppgifter registreras om mig av KMBK - Kållandsö Marina
Båtklubb och/eller dess personuppgiftsbiträden, för att kunna nå mig i egenskap av
avgifter, medlemsfrågor, köplats, båtramp m.m. Utöver detta lämnar vi inte ut dina
personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

