
VILLAHDEN   LAITURIPAIKKAHAKEMUS   

 

Jäsenen nimi:  .................................................................................................................  

Matkapuhelin:  ...............................................    Liittymisvuosi:  .....................................  

Sähköpostiosoite:  .................................................................................................................  

Veneen tyyppi/malli:  .................................................................................................................  

Veneen nimi:   m/y - s/y  ....................................................................  Rek.no  .......................  

Pituus:  ................ m       Leveys:  .............. m       Syväys:  ..............  m          Paino:  .............. kg 

Nykyinen paikka:   n:o   ...........      Laituri:  ......................  Vak.yhtiö:  .............................................  

Sähkömaksu: 
Maksan veneilykausimaksuna                Maksan vrk-maksuna tai en käytä sähköä           

• sähkön veneilykausimaksu laskutetaan laiturimaksun yhteydessä    

• vrk-maksut merkitään saunalistaan ja laskutetaan syksyllä                    
……………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

Satamassa perittävät maksut: 
• laiturit I ja II  - laiturimaksu veneilykaudelta 
   veneen leveys max 2,49m ............................................................................................ 400 € 
   veneen leveys 2,50m – 3,49m & PIKKUAISAT ............................................................. 420 € 
   veneen leveys 3,50m tai enemmän & ISOT AISAT ....................................................... 440 € 

• pikkulaituri - laiturimaksu veneilykaudelta .......................................................................... 240 € 

• ponttoonilaituri - laiturimaksu veneilykaudelta ................................................................... 280 € 

• avaimen lunastusmaksu ...................................................................................................... 25 € 

• sähkömaksu veneilykaudelta (EI talvella) ........................................................................... 40 € 

• sähkömaksu per vuorokausi .................................................................................................. 2 € 

• saunavuoro 1 tunti - (lapset ilmaiseksi vanhempiensa seurassa) ..................................... 3 €/hlö 

• hallituksen ilmoittamat pe-la yhteissaunavuorot ............................................................... 3 €/hlö 

• suihku .............................................................................................................................. 1 €/hlö 

Huomioitavaa: 
• satamassa oleva vene on katsastettava joka vuosi ja veneen on oltava vakuutettu vahinkojen 

varalta ja vene on rekisteröitävä LoLa:n tai jonkun toisen veneseuran venerekisteriin ja siinä on 
käytettävä LoLa:n perälippua tai LoLa:n viiriä 

• Lohjan Laivurit ei vastaa veneelle laiturissa mahdollisesti tapahtuvista vahingoista 

• laituripaikan saaneelle ilmoitetaan asiasta huhtikuussa 

• mikäli maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on jäsen menettänyt laituripaikan 

• mikäli jäsen myy veneensä tai muusta syystä ei tarvitse laituripaikkaa koko veneilykauden ajan          
seura ei palauta maksettuja maksuja 

 

Hyväksyn yllä olevat määräykset 
 
 
………………………..     ………  / ………  20…..   …………………………………………. 
paikka     allekirjoitus 

                

 

Hakemus on täytettävä joka vuosi   Jyri Pekkarinen 
    Anjalankatu 2 as 2 08100  Lohja 
Palauta 15.3. mennessä  jypekka@dnainternet.net 
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