HAVNEREGLEMENT
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Båter som ligger i havnen skal være sjødyktige.
Asker Marina kan bortvise båter på grunnlag av manglende sjødyktighet.
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Området skal holdes rent og ryddig til enhver tid. Krybber, presenninger og
utstyr må fjernes innen 24 timer etter at båten er sjøsatt. Lagring av utstyr på
havneområdet er ikke tillatt.
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Deler eller tilbehør til båten som f.eks. baugspyd, daviter eller jolle, må ikke
stikke inn over brygge eller legges på denne til sjenanse for andre.
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I havneområdet skal det kun benyttes styrefart. Seilbåter skal bruke motor ved
inn og utkjøring til havnen. Fall og lignende skal surres forsvarlig så det ikke
lager unødig bråk.
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Båtplassen gjelder kun for den båten plassen er tildelt. Båten skal fortøyes etter anvisning fra Asker Marina. Det skal benyttes fjærbelastede fortøyninger.
Stålfortøyningsfjærer og sjakler er ikke tillatt.

Utslipp av olje og liknende må ikke forekomme. Toalett og septiktank må ikke
tømmes i havneområdet. Vasking av båt ved brygge skal utføres med nedbrytbart vaskemiddel.

All ferdsel og opphold i og på området skjer på eget ansvar.
Båteier plikter å betale de omkostninger Asker Marina måtte få ved utbedring
av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig å utføre for å hindre
skade på bryggeanlegg eller andre båter.
Bråk og unødvendig støy må ikke forekomme.
Næringsvirksomhet i forbindelse med leie av båtplass er ikke tillatt.
Parkering uten gyldig parkeringsoblat er ikke tillatt. Parkering må ikke forekomme på opptakskai og i truckens arbeidsområdet.
Båteier forplikter seg til å være tilstrekkelig forsikret mot skade som båteier,
hans båt eller følge måtte forvolde mot annen person eller gjenstand.
Ved olje/drivstoff utslipp må det hentes beredskapsutstyr i miljø container.
Kontakt også oss på telefon 6690 0860.
Ved brann i båt – kontakt omgående brannvesen på 110,
samt oss på 6690 0860.
Ved andre hendelser ta omgående kontakt med oss på 6690 0860.
Båteier forplikter seg til å følge disse reglene til enhver tid.
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