
                            

Bådens Ejerforhold

Navn 

Adresse

Kontakt 

oplysninger

ja

nej

ja

nej

Bådens Data
Bådens navn / 

Fabrikat

ja

nej

Bådens mål

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Bådens Ejerforhold 2. Udfyldes kun ved flere ejere og med forskellige adresser

Navn / 

Fødselsdag

Adresse

Kontakt 

oplysninger

Fartøjsinspektøren

Husk: Vedhæft et billede af båden

Skemaet og billede sendes, til >> michael.gronne@gmail.com <<   Ansøgningen vil blive behandlet på 

førstkommende bestyrelsesmøde   

Bådens stand
Hvis nej, Hvad omhandler projektet / Tidsforløb

Bådtype / 

Anvendelse

Er båden i god og pæn stand, og kræver båden                      

kun alm. Vedligeholdelse

Forsikrings- 

Forhold

Skal du bo i 

båden

Kan båden manøvrere og sejle ved egen hjælp

beskriv forholdet herunderBådens sejl 

egenskaber

Venteliste

Skema for Ansøgning om bådplads i AAN

Bruger af 

båden

Er båden ansvarsforsikret i ejers navn 

Hvis nej, beskriv forsikringsforholdet herunder

Hvis nej, beskriv brugsaftalen herunder

Er ejeren også brugeren af båden

Ønskes båden at blive registreret på venteliste i 

AAN ?

Ejers fulde navn

Vejnavn, Husnr, Etage

Mailadresse for info, opkrævning osv.

Postnr. , By

Tlf. Nummer 1 Tlf. Nummer 2

Bådens navn Fabrikat Årgang

Navn på Forsikringsselskab. Dokumentation 
påkrævet

Type: Sejlbåd - Motorsejler - Motorbåd - Husbåd eller Andet Anvendelse: tursejlads - Fiskeri -
Andet

Bådens længde overalt (m) Bådens dybdegang (m) Bådens dødvægt i ton

sæt 
kryds

Medejers fulde navn ( med samme adresse )

Ved flere ejere med forskellige adresser udfyldes navne/adressefelter på alle ejerforhold

Bådens bredde overalt (m)

Brugers fulde navn, adresse, tlf. nr. samt 
mailadresse

sæt 
kryds

Ejers fulde navn

Vejnavn, Husnr, Etage

Mailadresse for info, opkrævning osv.

Postnr. , By

Tlf. Nummer 1 Tlf. Nummer 2

YƻƳƳŜǘŀǊŜǊ
sæt 

kryds

sæt 
kryds

sæt 
kryds

sæt 
kryds
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