HUUROVEREENKOMST WINTERBERGING
1-11-2018 tot 01- 4-2019
NAAM

:……………………………………………Geboortedatum:…………………Plaats:…………………

ADRES

:……………………………………………POSTCODE / PLAATS……………………………………

TELEFOON :…………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL !!

:………………………………………………………………………………………………………….

SCHEEPSNAAM :……………………………………ZOMERLIGPLAATS:............………
TYPE SCHIP

:……………………………………( sloep, speedboot, zeiljacht, motorjacht )

Afmetingen incl. alles : Lengte

Breedte

Diepte

Gewicht

Er wordt minimaal 15 m2 gerekend tenzij u alles zelf doet
O

Zeg hierbij mijn ligplaats op voor het Seizoen 2019 ( inflatie prijsverhogingen voor 2019 !!)
(vòòr 1 december kenbaar maken, anders stilzwijgende verlenging tot 1 december 2019)

Mijn keuze voor de aankomende winter:

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Maak geen gebruik van winterberging en ga elders liggen voor de winter
In het water
Voor ligplaatshouders 20% van de zomerboxprijs
Voor niet-ligplaatshouders € 10,00 per m2 (lxbr)
Op de wal buiten *
Prijs per m2 (lxbr) € 27,00
Op eigen trailer op de wal € 14,00 per m2 ( zelf in- uit het water, meerpijs:zelf afspuiten)
In de schone loods *
Prijs per m2 (lxbr) € 53,00
Op eigen trailer in loods
€ 36,50 p/m2 <1800 kg, € 38,00 p/m2 >1800 kg (zelf kranen )
Bijboot in de hal
€ 69,00 ( indien het grote jacht in de hal staat )
Mast leggen en zetten
tot 12 m € 84,50 boven 12 m € 101,00
*Ontdaan van giek en zeilen, klaar om te hijsen*
Mastenberging per meter
€ 8,00
lengte :
...................meter.
Onderhoud door H2O Sports en afspraak gemaakt.
Voor niet-ligplaatshouders van Jachthaven Strand Horst milieutoeslag á € 1,75 per m2 (lxbr)

Alle bovengenoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW
*(incl. 2xkranen, schoon spuiten, bok-huur, 2x transport)
Opmerkingen en/of wensen
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Schip uit het water, d.d………….-…………....-2017
Te water,
d.d …………- …………. - 2018

Eigenaar aanwezig?.ja/nee
Eigenaar aanwezig? ja/nee?

( eigenaar bij voorkeur aanwezig, bij afwezigheid wordt € 39,00 sleepkosten berekend)

I&A 31-3-2011

Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de wettelijke bepalingen van Boek
7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de
kwalificatie van de overeenkomst. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf
zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen
cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart
Consument dat bovenstaand vaartuig ‘all risk’, WA-casco of WA* is verzekerd bij verzekeraar: …………………..……..
……………………………polisnummer …………….………................................
De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, zijn van toepassing op deze overeenkomst.
Consument verklaart zich te zullen houden aan het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement.
*doorhalen wat niet van toepassing is
Datum en handtekening:

Datum en handtekening: Ermelo,

