
Følgende kontrakt inngås mellom Oksenøya Marina - Bunde Marina AS som utleier og:

Kundeinformasjon:
 

 

 

Betingelser:
Utleier forbeholder seg retten til å kunne rokere på tildelte plasser.  Leieforholdet løper fra 1. mai til 
31. oktober.  Strøm belastes i tillegg - med kr 700 - for bryggeplasser 3,5m bredde og bredere.  Det finnes 
gratis parkering tilgjengelig på marinaen - så langt kapasiteten rekker.  Sommersesongen 2019 vil det som 
følge av bygge-aktivitet være kun begrenset tilgang til parkeringsplasser på Marinaen. 
For øvrig gjelder følgende forhold:

9.

De til enhver tid gjeldende ordensregler fastsatt av Oksenøya Marina skal følges. Overtredelser kan medføre 
oppsigelse av leieforholdet.

Som utleier:     Som leietager:

For Oksenøya Marina AS

Tornsangerveien 25  |    1360 Fornebu     |     Tlf: (+47) 22 88 58 58     |     Tlf: (+47) 970 09 551     |     post@oksenoyamarina.no

SIGNATUR: SIGNATUR:

ADRESSE, POSTNUMMER OG STED:

TELEFON: E-POST:

BÅTTYPE/BÅTMERKE: VEKT:LENGDE (FOT): BREDDE (MAKS):

NAVN:

som leietaker av bryggeplass på Oksenøya Marina.

STED: DATO:

Båtplassen skal ikke benyttes til annet enn parkering av båt. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeider er 
således ikke tillatt på bryggeplassen, uten avtale.
Ved inn- og utkjøring må det vises stor forsiktighet. Enhver skade ved påkjøring på bryggeanlegg samt 
andre båter må i sin helhet erstattes av leietakeren - og skal varsles til Oksenøya Marina umiddelbart. 
Forurensning og forsøpling på anlegget - både i sjø som på land - er ikke tillatt. 
Utleier er uten ansvar for tyveri av eller fra parkerte biler og båter og likeledes uten ansvar for skade som 
måtte påføres disse. 
Næringsdrivende kan ikke leie plasser uten avtale om dette. 
Joller på bryggen - eller i bås sammen med modeskip - er ikke tilatt.  Egne jolleplasser kan leies. 
Leietaker plikter å fjerne private eiendeler som fortøyninger o.l. ved sesongslutt. 
Leietager står ansvarlig for de skader som leietaker eller dennes følge påfører egen båt, bryggeanlegg og andre båter. 
Leietaker plikter også å ha oppsyn med båten.  Kun sjødyktige båter - etter Marinaens vurdering - tillates ved anlegget.
Med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt fraskriver utleier seg ansvar for enhver skade og ethvert tap. 
som måtte oppstå.  Herunder tyveri, hærverk, osv. 
 

9.000,-
13.200,-
16.500,-
22.000,-
27.500,-
33.000,-
44.000,-

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

2,5 meter
3,0 meter
3,5 meter
4,0 meter
4,5 meter
5,0 meter
6,0 meter 

Leiebredde (kryss av):                  Netto bredde:         Pris:

ca. 2,3 meter 
ca. 2,6 meter 
ca. 3,1 meter 
ca. 3,6 meter 
ca. 4,1 meter 
ca. 4,6 meter 
ca. 5,4 meter  

1. 

2. 

3.
4. 

5. 
6.
7.
8.

10.  

G J E L D E N D E   H A V N E R E G L E M E N T   S K A L   F Ø L G E S .

SØKNAD OM BRYGGEPLASS


