
HELSINGIN MERIVENEILIJÄT RY ALUKSEN TALVITELAKOINTIPAIKAN 

Soutajankuja 2 00570 Helsinki VARAUS TALVEKSI  -   

 Omistajan sotu:   

  Postitoimipaikka: 

Puh. työ: Matkapuh: 

Purjevene: 

m 

m 

VENEEN TIEDOT: 

Omistajan nimi:    

Osoite: 

Postinumero:  

Puh. koti: 

Veneen nimi / rek.nro: 

Sähköpostiosoite: 

Moottorivene:  

tn 

Lomake palautetaan täytettynä os. Helsingin Meriveneilijät ry Soutajankuja 2 00570 Helsinki, jonka jälkeen 
lähetetään lasku telakointimaksun suorittamista varten. 
TELAKOINTIMAKSU ON MAKSETTAVA ENNEN AJAN VARAUSTA JA MAKSUKUITTI TAI TOSITE ON PYYDETTÄESSÄ 
ESITETTÄVÄ VENEEN NOSTON YHTEYDESSÄ TELAKKAMESTARILLE. 
Veneen telakointi pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi kaudeksi on kielletty ilman HMV:n hallituksen lupaa. Luvattoman 
telakoinnin aiheuttamien maksujen ja muiden kustannusten perimiseksi, telakoinnin suorittanut oikeuttaa HMV:n 
tarvittaessa realisoimaan veneen. Omistajan vaihdos on ilmoitettava HMV:n toimistoon ja uuden omistajan on 
täytettävä oma lomake.  Telakoitavan veneen kokoon lasketaan äärimitat, traileri ja teltta mukaan luettuna. Veneen 
äärimittoihin toimisto lisää puoli metriä pituuteen ja leveyteen. Veneen omistaja hankkii apuvoimat veneen nostoon 
ja laskuun ja näitä toimenpiteitä varten veneellä tulee olla voimassa oleva vakuutus. Talvitelakointikausi on 15.9. - 
10.6. ja tämän jälkeen telakalla olevista veneistä peritään kesätelakointimaksu. 
Telakointipaikka on siivottava keväällä ennen vesille laskua (telakkamestari tarkistaa tilanteen ennen 
laskua)! 

Helsingissä / 20 

Huomautuksia kääntöpuolella

Allekirjoitus 

Nimen selvennys:

Veneen nosto ja lasku HMV:n traktorilla:

Jäsen  Ei 

24,00 € 30,00 € 

37,00 € 50,00 € 

Veneen leveys 

1,00 – 2,50 m 

2,51 – 3,00 m 

3,01  –  4,00 m 44,00 € 60,00 €

Laskutus- ja maksutiedot (toimisto täyttää)

Pituus 
Leveys 

= P.ala 

m
m

m² x  8,50 / m² (jäseniltä) 

x 14,00 / m² (ei jäseniltä)

Huom!
Noston ja laskun yllämainittu hinta on yhteen 
suuntaan jos käytetään myös HMV:n traileria

Nosto HMV:n traktorilla 
trailerilla 

Lasku HMV:n traktorilla 
trailerilla

Veneen materiaali:

Olen HMV:n jäsen:

Veneen pituus: 
Veneen leveys: 
Paino

Hakija hyväksyy henkilötietojensa tallentamisen ja käytön HMV:n sääntöjen ja toiminnan 
mukaisiin tarkoituksiin.
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