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§1 Formål og anvendelsesområde 
1.1 Club Maritim 09 GmbH tilbyder tjenesteydelser til understøtning af kunder i deres maritime fritidsinteresser. 
1.2 Club Maritim 09 GmbH har til formål at minimere de løbende omkostninger ved de maritime fritidsinteresser af 

kunderne i Club Maritim 09 GmbH. 
1.3 Tjenesteydelsernes indhold og omfang fastholdes i de enkelte kontrakter/ejerfællesskabskontrakter.  
1.4 Som servicevirksomhed ved aktiv indsats at finde produkter, veje og muligheder, der så vidt muligt fører til besparelser 

og fordele for kunderne i Club Maritim 09 GmbH. 
1.5 At finde og at tilbyde muligheder for kunder og andre for således at mindske de maritime omkostninger, heriblandt 

forsikringsomkostninger. 
1.6 Club Maritim 09 GmbH tilbyder ingen rets-, forsikrings- og/eller skatterådgivning. Ved eventuelt behov henvises 

kunden til advokat, Forsikringsmæglere eller konsultere revisor. 
1.7 De følgende vilkår er bestanddel af alle tilbud og af enhver form for kontraktlig aftale, der indgås med Club Maritim 09 

GmbH. 
1.8 Kunders modstridende standardvilkår er udelukket, også når der ikke gøres udtrykkelig indsigelse imod disse. 

 
§2 Navn  
2.1 Navnet er Club Maritim nullneun GmbH med sæde i Graf-Zeppelin-Straße 18, D-24941 Flensburg (Tyskland). 
 

§3 Club Maritim 09 GmbH’s serviceydelser 

3.1 Club Maritim 09 GmbH tilbyder tjenesteydelser til understøtning af kunder i deres maritime fritidsinteresser. 
3.2 Club Maritim 09 GmbH giver sine kunder muligheden for at minimere de løbende omkostninger ved de maritime 

fritidsinteresser. 
3.3 Club Maritim 09 GmbH finder ved aktiv indsats produkter, veje og muligheder, der mest muligt fører til besparelser og 

til reducering af de maritime omkostninger, heriblandt forsikringsomkostninger. 
3.4 Kontraktligt samarbejde med Club Maritim 09 GmbH gælder udelukkende for både der enten er eller vil blive 

registreret i Tyskland.   
 

§4 Krav og vilkår 
4.1 Kunder er personer, der har en mindstealder på 18 år og som er ejere af fritidsbåde eller tilsvarende køretøjer. 
4.2 Dette kontraktforhold begynder med accept af ejerfællesskabsdokumentet / kontrakten og gælder i 12 måneder. 

Kontraktforholdet forlænges automatisk for et år ad gangen og således også fortsættelsen af samarbejdet med Club 
Maritim 09 GmbH, såfremt kontraktforholdet ikke opsiges inden for den aftalte tidsfrist. 

4.3 Kunden forpligter sig uden ophold til at fremsende de af Club Maritim 09 GmbH fordrede dokumenter bl.a.: pas, 
ejendomsbevis, købskvittering etc. i kopiform til Club Maritim 09 GmbH. Dokumentationen danner grundlag for 
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registrering af båden i Tyskland og Club Maritim 09 GmbHs tegning af forsikringsforholdene på fællesejet iht. 
ejerfælleskabskontrakten. 

4.4 Kunden forpligter sig til at betale årskontingentet for de modtagne serviceydelser fra Club Maritim 09 GmbH. 
Kontingentet forfalder til betaling inden for 5 dage efter modtagelse af faktura og skal overføres til kontoen af Club 
Maritim 09 GmbH. 

4.5 Det næste kontingent for den kommende periode forfalder til betaling senest i kontraktforholdets 9. måned for 
yderligere 12 måneder og skal efter modtagelse af fakturaen overføres til Club Maritim 09 GmbH inden for 
betalingsfristen. Ved manglende modtagelse af betaling er forsikringsdækningen truet, og dette kan føre til, at der ikke 
kan garanteres for forsikringsdækningen. 

4.6 Hvis kunden overtræder ejerfællesskabets bestemmelser eller rammebetingelser, er Club Maritim 09 GmbH til enhver 
tid berettiget til at opsige kontraktforholdet. Kunden har ikke nogen krav på erstatning.  

4.7 Som kunde hos Club Maritim 09 GmbH oprettes der et ejerfællesskabsdokument mellem Club Maritim 09 GmbH og 
ejeren / ejerne. Ejerforholdet er: 3% for Club Maritim 09 GmbH og 97% for de øvrige ejere. Bådværdien tjener som 
beregningsgrundlag for den procentuelle andel.  

4.8 Kunden forpligter sig til at lade båden blive registreret i Tyskland med Flensburg som hjemsted.  
4.9 Club Maritim 09 GmbH overtager over for tredje part intet ansvar hverken for bestående eller fremtidige forpligtelser, 

der allerede er blevet indgået eller som fremover vil blive indgået af ejeren / de øvrige ejere. 

 
§5 Bestemmelser og vilkår for indgåelse af kontrakt 
5.1 Kontrakten mellem Club Maritim 09 GmbH og en kunde hos Club Maritim 09 GmbH begynder med accept af Club 

Maritim 09 GmbH’s ejerfællesskabsdokument og gælder i 12 måneder. Kontraktforholdet mellem Club Maritim 09 
GmbH og kunden forlænges automatisk for et år ad gangen, såfremt kontrakten ikke opsiges skriftligt med tre 
måneders varsel før udløb af den pågældende periode på 12 måneder.  

5.2 Ved rettidig opsigelse over for Club Maritim 09 GmbH overdrager Club Maritim 09 GmbH den erhvervede andel tilbage 
til kunden mod erstatning af den betalte købspris. Herved erstattes den af Club Maritim 09 GmbH på købstidspunktet 
betalte købspris uafhængigt af andelens aktuelle værdi. 

5.3 Opsigelse af kontrakten udstrækker sig til ejerfællesskabet og fører til en afslutning af ejerfællesskabet. 
5.4 Club Maritim 09 GmbH er berettiget til uden begrundelse at afvise kontrakter. 
5.5 Hvis en kunde overtræder ejerfællesskabets bestemmelser eller disse standardbetingelser og vilkår, er Club Maritim 09 

GmbH til enhver tid berettiget til at opsige kontraktforholdet uden varsel. Kunden har i dette tilfælde ikke noget krav 
på erstatning. 

5.6 Bringes kontrakten mellem kunden og Club Maritim 09 GmbH til ophør, så ophæves uafhængigt af årsagen også 
ejerfællesskabet, såfremt der ikke foreligger krav over for den kunde, der udtræder af kontrakten. 

5.7 Ved kontraktens ophør modtager kunden ikke nogen form for erstatning, heller ikke for omkostningerne for 
liggepladsen. 

5.8 I tilfælde af realisation af båden, der er blevet overdraget som sikkerhed, og med afgivelse af en afståelseserklæring til 
långiveren ender forretningsforholdet. 

5.9 I tilfælde af en situation (insolvens, lukning, dødsfald eller andet), hvor Club Maritim 09 GmbH tilsigtet eller utilsigtet 
ikke videreføres eller ikke kan videreføres, har kunden mulighed for at bringe kontraktforholdet med Club Maritim 09 
GmbH til ophør uden varsel med virkning til tidspunktet umiddelbart før situationens indtræden. Ophører 
kontraktforholdet slettes bådens registrering i Tyskland og Club Maritim 09 GmbHs ejerandel i båden overgår 
automatisk til kunden. Grundet Club Maritim 09s ophør, har forsikringsgiverne ret til at opsige forsikringsaftalen før 
tid.  

 

§6 Særlige bestemmelser og vilkår for indgåelse af kontrakt 
6.1 Club Maritim 09 GmbH erklærer sig indforstået med, at kunden til enhver tid kan overdrage sin ejendom (97%) (se 

ejerfællesskabsdokumentet for en beskrivelse af ejendommen) til sin långiver som sikkerhed for lån. 
6.2 Club Maritim 09 GmbH erklærer sig indforstået med, at overdragelsen af ejendomsret til sikkerhed må omfatte alle de 

bestanddele, tilbehør- og reservedele, der hører til det overdragne eje. 
6.3 For det tilfælde, at långiveren i tilfælde af realisation kræver udlevering af det til sikkerhed stillede eje, vil Club Maritim 

09 GmbH efter långiverens forlangende afgive en afståelseserklæring over for långiveren vedrørende sin medejerandel 
(3%). 

6.4 Det er ikke tilladt for kunden at hjemle långiverens rettigheder i Club Maritim 09 GmbH’s disfavør ud over det i denne 
klausul beskrevne eje. 

6.5 Club Maritim 09 GmbH kan ikke gøre sin medejerandel i båden gældende som sikkerhed over for tredje part eller 
andre. Lige så lidt kan tredje part gøre krav gældende over for medejerandelen f.eks. ved insolvens af Club Maritim 09 
GmbH, virksomhedsophør eller andre årsager. Kunden hæfter ikke for Club Maritim 09 GmbH’s forpligtelser undtagen 
for de mellem Club Maritim 09 GmbH og kunden fastlagte udgifter. 

 
§7 Særlige bestemmelser og vilkår  
7.1 Kontrakten mellem Club Maritim 09 GmbH og kunden hos Club Maritim 09 GmbH ender med omgående virkning ved 

kundens udelukkelse eller udtræden fra Club Maritim 09 GmbH. 
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7.2 Årskontingenter, der opstår til dækning af omkostninger hos medejeren Club Maritim 09 GmbH eller som endnu 
opstår for dette kontraktforhold, indeholdes af Club Maritim 09 GmbH. 

7.3 Efter ansøgning hos Club Maritim 09 GmbH modtager ansøgeren oplysninger om omkostningerne for Club Maritim 09 
GmbH’s serviceydelser. Accepterer ansøgeren disse, sker udarbejdelse af de enkelte kontrakter. Ved accept fra 
kundens side antages det derfor, at Club Maritim 09 GmbH’s serviceydelser modtages.  

 
§8 Omkostninger 
8.1 Kunden, som modtager ydelserne fra Club Maritim 09 GmbH og har indgået en tilsvarende kontrakt, forpligter sig til at 

betale det i kontrakten indeholdte årskontingent til Club Maritim 09 GmbH for de fra Club Maritim 09 GmbH 
modtagne serviceydelser. Kontingentet forfalder til betaling inden for 5 dage efter modtagelse af faktura og skal 
overføres til kontoen af Club Maritim 09 GmbH. 

8.2 Det næste kontingent for den kommende periode forfalder til betaling senest i periodens 9. måned for yderligere 12 
måneder og skal efter modtagelse af fakturaen overføres til Club Maritim 09 GmbH inden for betalingsfristen. 

8.3 Når kontrakten er sluttet, og Club Maritim 09 GmbH’s serviceydelser dermed er accepteret, skal der betales et fast 
administrativt beløb. Dette indeholder ved siden af de administrative omkostninger for ansøgningens behandling også 
ansøgningen af IBS inklusive den aktuelle tyske moms (for tiden 19%) og forsikringsforholdet inklusive den gældende 
forsikringsafgift. 

8.4 Årskontingentets størrelse retter sig blandt andet efter forsikringsomkostningerne og afhænger af de maritime 
erfaringer, sejlområdet, bådtypen osv. Club Maritim 09 GmbH meddeler omkostningerne for det første årskontingent 
til kunden, før kontrakten sluttes. Årskontingentet forfalder til betaling, når ejerfællesskabsdokumentet underskrives. 

 
§9 Club Maritim 09 GmbH’s aktiviteter 
9.1 Efter ansøgning om et tilbud fra Club Maritim 09 GmbH modtager ansøgeren oplysninger om omkostningerne for at 

modtage Club Maritim 09 GmbH’s serviceydelser. Accepterer ansøgeren disse, sker udarbejdelse af de enkelte 
kontrakter og således også accept af Club Maritim 09 GmbH’s serviceydelser. 

9.2 Som medejer af båden ansøger Club Maritim 09 GmbH om registrering af en IBS – internationalt bådcertifikat –med 
hjemsted i Flensburg, Tyskland. Med registrering af båden i Tyskland er båden underlagt tysk lovgivning. 

9.3 Det internationale bådcertifikat er gyldig i 2 år. Efter udløb af 2 år vil Club Maritim 09 GmbH ansøge om en forlængelse 
for mindst 2 år. Omkostningerne bæres af Club Maritim 09 GmbH. 

9.4 Hvis båden forsynes med et registreringsnummer, bliver dette accepteret af ejeren. Eventuelle omkostninger bæres af 
97% medejeren. 

9.5 Club Maritim 09 GmbH er ansvarlig for kontakten til forsikringsselskabet og for, at båden forsikres korrekt med kasko- 
og ansvarsforsikring. Club Maritim 09 GmbH er forsikringstageren. Omkostninger bæres af Club Maritim 09 GmbH. 
 

 

§10 Club Maritim 09 GmbH’s rådighedsindskrænkninger  
10.1 Med medejerandelen i båden er der for Club Maritim 09 GmbH hverken grundlag for en brugsret eller mulighed for, at 

Club Maritim 09 GmbH kan sælge eller pantsætte båden hhv. sin medejerandel eller råde over båden på nogen anden 
måde. Club Maritim 09 GmbH forpligter sig til at medvirke ved overdragelse som sikkerhed i tilfælde af, at kunden 
optager et lån. 

10.2 Udtræder en kunde fra Club Maritim 09 GmbH, ophæves også ejerfællesskabet, såfremt der ikke foreligger krav mod 
den udtrædende. 

 

§11 Liggeplads / vinteropbevaring  
11.1 National / international liggeplads / liggepladser / vinteropbevaringssted bestemmes af kunden. Club Maritim 09 

GmbH bærer ingen omkostninger. 
 

§12 Opsigelse 
12.1 En opsigelse over for Club Maritim 09 GmbH er udelukket inden for de første 12 måneder. Herefter kan der opsiges 

med 3 måneders varsel til slutningen af den pågældende valgte periode på 12 måneder. 
12.2 Ved salg af båden ophører kunderelationen til Club Maritim 09 GmbH fra salgsdatoen. Club Maritim 09 tilbageholder 

årskontingent til udligning af Club Maritim 09 omkostninger. Eventuel tilbagebetaling af forsikringsandel fra 
forsikringsselskabet af de af Club Maritim 09 tegnede forsikringsforhold tilgår den tidligere kunde. 

12.3 Kunden kan til enhver tid og uden varsel opsige kontraktforholdet med Club Maritim 09 GmbH. Club Maritim 09 
GmbH’s medejerandel i båden går umiddelbart herefter tilbage til kunden. Club Maritim 09 GmbH forsikrer, at 
registreringen i skibsregisteret for det internationale bådcertifikat bliver slettet. Kunden har i dette tilfælde ikke krav 
på tilbagebetaling af det betalte årskontingent for den resterende løbetid. 

12.4 Opsigelsen er kun gyldig i skriftlig form. 
 

§13 Ophævelse af kontrakten med Club Maritim 09 GmbH 
13.1 Såvel Club Maritim 09 GmbH som kunden kan opsige kontraktforholdet inden for opsigelsesfristerne. 
13.2 Opsigelsen gælder også for ejerfællesskabet. 
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13.3 Der gives ikke nogen erstatning for liggepladserne, og der gives ikke nogen anden erstatning eller nogen anden form 
for kompensation. 

13.4 I tilfælde af en kundes død ophører kontraktforholdet. 
13.5 I tilfælde af realisation af båden, der er blevet overdraget som sikkerhed, og med afgivelse af en afståelseserklæring til 

långiveren ender kontraktforholdet. 
13.6 I tilfælde af en situation (insolvens, lukning, dødsfald eller andet), hvor Club Maritim 09 GmbH tilsigtet eller utilsigtet 

ikke videreføres eller ikke kan videreføres, har kunden mulighed for at bringe kontraktforholdet med Club Maritim 09 
GmbH til ophør uden varsel med virkning til tidspunktet umiddelbart før situationens indtræden. Ved ophør går Club 
Maritim 09 GmbH’s medejerandel i båden automatisk tilbage til kunden. Forsikringer, der er blevet tegnet af Club 
Maritim 09 GmbH, går ifølge de gældende bestemmelser i henhold til forsikringsbekræftelserne for de af Club Maritim 
09 GmbH tegnede forsikringer automatisk over til den tidligere kunde. 

 

§14 Tillægsaftaler 
14.1 Der eksisterer ingen tillægsaftaler. Ændringer og tilføjelser til denne kontrakt skal foreligge i skriftlig form. 

 
 

§15 Retsvalg / værneting 
15.1 Retsforholdene i henhold til denne kontrakt er underlagt tysk lov.  
15.2 Kun den tyske udgave er retligt bindende. I tilfælde af eventuelle afvigelser i den danske og/eller den engelske 

oversættelse er kun den tyske udgave retsgyldig. 
15.3 Værneting for alle tvister vedrørende nærværende kontrakt er Flensburg, såfremt ikke et andet værneting er fastlagt 

som det eneste ifølge en ufravigelig lovgivning. 
 

§16 Den salvatoriske klausul 
16.1 Såfremt enkelte bestemmelser i denne kontrakt måtte være eller blive helt eller delvist ugyldige, eller såfremt der 

skulle være et juridisk tomrum i kontrakten, så berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed. I stedet for de 
ugyldige bestemmelser og med fjernelse af det juridiske tomrum skal der indsættes en rimelig bestemmelse hhv. er 
parterne forpligtet til at tilvejebringe og at aftale en rimelig bestemmelse, såfremt denne er retligt muligt hhv. i sin 
betydning ligger tættest på det, der er blevet strøget. Herved er det afgørende, hvad parterne havde i sinde eller hvad 
de ifølge denne kontrakts hensigt og formål havde villet, hvis de havde overvejet dette punkt. 

 

 


