Dragør Kommune

Send som e-mail

Dragør Havn

Print Formularen

Havnekontoret
Gamle Havn 2, 2791 Dragør
Telefon 3289 1570 Telefax 3253 2032
E-mail havn@dragoer.dk www.dragoerhavn.dk
Kontortider: Hverdage kl. 11.00 - 12.00
Torsdage tillige kl 17.00 - 18.00

Ansøgning om bådplads i Dragør Havn
Jeg ansøger herved om bådplads i Dragør Havn og erklærer samtidig, at jeg er tilmeldt
folkeregisteret som fastboende på den nedenfor anførte adresse:
1. Fornavn

Aktiv ansøgning

CPR nr.

(Forbeholdt Havnen)

2. Efternavn

PØ

3. Adresse

AG

4. Postnummer

5.Postdistrikt

6a Tlf privat

Adm. nr.

6b Tlf. mobil

VL-reg.

6c e-mail adresse

7. Jeg ønsker plads i :
(sæt evt. flere kryds)

Passiv ansøgning

Fast tild. brevdato

Gl. Havn

Ny Havn

Jolle Havn

Den ansøgte plads skal benyttes til en båd med følgende data (i meter):
8a Største bredde

9b Skrogfarve

8b Største længde

9a Bådtype

8c Største dybgang

9c Bådnavn

Fast tild. #:

GU

10. Såfremt jeg i første omgang ikke får tildelt fast plads, er jeg interesseret i en midlertidig plads så hurtigt som muligt. Jeg er indforstået med at
denne pladstildeling sker for ét år ad gangen og ikke nødvendigvis medfører at jeg får plads det efterfølgende år. (sæt X)

11. Dato

315,- kr. Indbetalt via netbank til bankkonto reg. nr. 0586 konto nr. 109346 Husk navn.
315,- kr. betales kontant på havnekontoret

VIGTIGT! De vil blive optaget på ventelisten fra den dato, administrationen modtager indmeldelsesgebyr på p.t. kr. 315,00.
Nærværende ansøgning skal fornyes én gang årligt. De vil modtage henvendelse herom fra administrationen. Fornyelse koster kr.
200,00. Betaler man ikke gebyret rettidigt, bliver man slettet af ventelisten og må i givet fald begynde forfra. Evt. adresseændring skal
skriftligt meddeles Havnekontoret. Vi beder Dem venligst gennemlæse de nærmere regler, for tildeling af bådplads, nedenfor.
Bemærk den maksimale størrelse på fartøjer, der søger plads i Jollehavnen (Fortgraven).
BESTEMMELSER FOR TILDELING AF BÅDPLADS I DRAGØR HAVN
Ret til havneplads i Dragør havn tildeles fartøjsejeren, som ifølge folkeregisteret skal være bosiddende i Dragør kommune. Havnens bestyrelse kan
dog tillade tildeling til bådejere bosiddende andre steder. Hver fartøjsejer har kun ret til én havneplads. Havnepladsen må benyttes af partejede
fartøjer, hvoraf pladsindehaveren ejer mindst 50%. Havneplads kan tildeles partejerforhold, når parthaverne ejer lige store andele i fartøjet og
hæfter personligt for partejerforholdets gæld. Pladsansøgningen skal være foretaget af partejerforholdet som sådant. Aktie-, anparts- og
andre selskaber uden personlig hæftelse kan ikke erhverve ret til havneplads. Fartøjsejeren skal på forlangende kunne dokumentere sin adkomst
til fartøjet. Hel eller delvis erhvervsmæssig udnyttelse af en fast havneplads (herunder f.eks. bådudlejning) er ikke tilladt uden forudgående
tilladelse fra havnens bestyrelse.
Husk Når De tildeles fast bådplads et sted i havnen, slettes De af ventelisten (også selvom De har anført flere ønsker under ansøgningens pkt. 7).
Såfremt De senere måtte ønske en anden bådplads, skal De skriftligt rette henvendelse til havnekontoret om rokering.
OBS ! I Jollehavnen (Fortgraven) må ikke anbringes fartøjer, hvis mål er større end følgende: Bredde: 2,2 m. Længde: 5,5 m. Dybgang: 0,6 m.
De bedes øverst på ansøgningen notere om ansøgningen er en: ”passiv eller aktiv ansøgning”.
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