Lejeaftale af Sejlsportsligaen
J/70 med efterfølgende
forkøbsret
Mellem undertegnede
Danmarks Sejlsportsliga Aps
Strandparksvej 36
2900 Hellerup
(herefter kaldet "udlejer") og medundertegnede
Lynæs Sejlklub
Lynæs Havnevej 3A,
3390 Hundested
(herefter kaldet "lejer"). Herefter i fællesskab benævnt "Parterne".
Aftalens omfang
Nærværende aftale omhandler ”bådleje af J/70 båd nr. 1344 med forkøbsret”.
Aftalen muliggør at sejlklubber kan leje overstående J/70 både af udlejer i 12 måneder,
startende fra 5.11.2019, hvorefter lejer har forkøbsret til pågældende både efter 12
måneder. Ved køb efter 12 måneder, fratrækkes lejebeløb (45.000 kr. fratrækkes hvert
lejeår, beskrevet længere nede). Udlejer har til opgave at oplyse lejer, i det omfang det
er muligt om, hvorvidt der har været større glasfiber/-strukturelle skader og
reparationer på de nævnte både, repareret på værft og evt. anmeldt som
forsikringsskader
Lejers forpligtelser sig til at:
-

Bådene gennemgås og evt. skader/ridser noteres
Bådene løbende vedligeholdes af en professionel bådsmand/bådebygger, hvis
nødvendigt. Dette er udover alm daglige vedligeholdelse som varetages af lejer
meddele alle større skader til udlejer
Mislighold værdisættes og opkræves lejer efter 12 måneders leje
Er mislighold/skader større end depositum opkræves et særskilt beløb
Ved lejens udløb gennemgås båden for evt. skader, som ikke er inkluderet, der
betales af lejer
Almindelig slitage ved sejlads m.v. er undtaget. Hvis ikke der er enighed om
rapport vedr. mislighold/skader, vælges en uvildig til at lave en rapport (der
betales 50/50 for rapporten).

Medfølgende udstyr som del af aftalen til hver båd:
-

Sejl: storsejl, fok og gennaker fra 2018
Harbeck trailer samt registreringsparirer.

Klistermærker kan frit tages af bådene, såfremt andet ikke er aftalt.
Lejer har ret til at bundmale bådene, men bundmales bådene forventes et efterfølgende
køb af selvsamme båd.

Prisstruktur (med forkøbsret pr båd)
Lejepris
12 måneders leje i kr. 65.000,Depositum kr. 10.000,- (fratages såfremt der er tale om genleje)
TOTAL kr. 75.000,- pr båd.
Lejer betaler en leje på; kr. 65.000 + depositum pr båd (alle beløb er inkl. moms.)
Lejer tegner selv ansvar- samt kaskoforsikring.
Overtagelsespris efter 12 måneders leje fratrækkes gældende købspris pr. lejemålets
start 2018 på kr. 305.000,- inkl. moms. Lejers købspris efter 12 måneders leje: 260.000
kr. inkl. moms. pr båd. Lejers købspris efter 24 måneders leje: 215.00 kr. inkl. moms.
pr båd. Depositum tilbagebetales efter lejemålets ophør.
Betaling
Betalingsvilkårene er netto 8 dage. Udlejers udstedte faktura skal opfylde de til
enhver tid gældende krav fastsat af Told & Skattestyrelsen.
Misligholdelse
Såfremt en af Parterne vurderer, at den anden part misligholder sine forpligtelser i
henhold til nærværende aftale, skal parterne søge afklaring af hændelsesforløb og
aftale handlinger, der kan bevare samarbejdsrelationen.
Skadesrapport skal foretages før aftalens udløb. Lejers depositum tilbagebetales
efter skadesrapport.
Aftalens løbetid
Nærværende lejeaftale er indgået for perioden 12. november 2019 til 12. november
2020. Lejeaftalen er uopsigelig i aftalens løbetid.
Overdragelse
Ingen af Parterne har ret til uden samtykke fra den anden Part at overdrage
rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.
Lovvalg og Værneting
Nærværende lejeaftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.
Underskifter
Nærværende aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.
Hellerup, 24. oktober 2019
Underskrifter

For udlejer
Peter Wolsing

For Lejer

