HUUROVEREENKOMST LIG- EN BERGPLAATS en aanverwante artikelen
WINTERSTALLING bij JACHTWERF ARIE WIEGMANS BV

Naam :

……………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………….

Postcode:

………..……….Woonplaats:………………………………………………………………………

E-mailadres: ……… ………………………………………… …………Telefoon: …………………………..
Naam/type vaartuig: …..... …………………………………. ………………………………………………….
Komen de huur/verhuur overeen van een lig- en/of bergplaats en aanverwante artikelen voor de periode
van 01-10-2018 tot 01-04-2019. Indien u nog spullen uit uw boot wilt halen verzoeken wij u vriendelijk de
datum van 1 oktober a.s. te respecteren. Hieronder kunt u uw keuze aan ons kenbaar maken.
O Op de wal (buiten), niet van toepassing op stalen boten deze blijven in het water. Stallingstarief op de wal
bedraagt € 90,00 per strekkende meter, dit is inclusief het uit het water halen, het afspuiten van het onderwaterschip
volgens de huidige milieu eisen en het te water laten. Zomerstalling 2018 € 80,00 per strekkende meter.
O In het water bedraagt € 250,00 voor boten tot 5,5 meter. Boven de 5,5 meter bedraagt het stallingstarief € 45,00
per strekkende meter.
O Kap demonteren, kap opslaan en afdekken van de boot, uitsluitend met het door u aangeleverde passende
dekzeil. Deze werkzaamheden worden tegen een uurtarief van € 65,00 uitgevoerd.
O Sleutel (beveiligingslot) afgegeven Ja / Nee (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)

Hieronder kunt u aangeven welke werkzaamheden wij voor u kunnen uitvoeren:
(voor het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden dient schriftelijk opdracht verstrekt te worden)

O Onderhoudsbeurt motor, een algehele inspectie van uw motor (o.a. vervangen van filters, olie verversen,
brandstofreiniger) alsmede het in bedrijf stellen in het voorjaar.
O Winterklaar maken, aftappen van de motor, eventueel drinkwater, toilet en douche aftappen en het controleren
van de koelvloeistof. Is exclusief het aansluiten van de motor in het voorjaar, kosten € 35,=*.
O Aansluiten motor*, in het voorjaar
O Controle motor, in het najaar en aansluiten van de motor in het voorjaar, kosten aansluiten worden in het
voorjaar in rekening gebracht.
O Onderhoud en controle van de accu € 10,00 vanwege milieu maatregelen blijven de accu´s in de boot.

O Antifouling aanbrengen
O Poetsen van het dek
O Poetsen van de romp
O Servicebeurt van de hekdrive
O Servicebeurt buitenboordmotor
O Brandblusser controle
►Indien dit formulier vóór 30 september a.s. in ons bezit is dan kunt u verzekerd zijn dat wij deze winter een plaats voor u
hebben. U kunt dit formulier opsturen of downloaden via onze website www.wiegmans.nl (u kunt dit formulier vinden onder
stalling en onderhoud) en mailen naar info@wiegmans.nl.
►Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat de tanks geen water, zo min mogelijk benzine en diesel meer bevatten, dit om
brandgevaar tot een minimum te beperken.
►Daar wij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden om de boten te water te laten, verzoeken wij u vriendelijk de
werkzaamheden die u zelf aan de boot wilt verrichten vóór 1 maart 2019 uit te voeren.
►Bij het ophalen van de boot uit de winterstalling verzoeken wij u een week van te voren of eerder te mailen voor het maken van
een afspraak.
►Vermissing of tekort komen van welke aard dan ook, is voor risico van de jachteigenaar. Alle verdere werkzaamheden van welke
aard dan ook (ook door derden) mogen uitsluitend geschieden met toestemming. Het kranen van het schip tijdens in- en uit het
water halen, is voor risico van de jachteigenaar.
Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd.
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 een verzekeraar. De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, die u kunt downloaden
op onze website, 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.

Plaats en datum: …………………………….........Handtekening :…………………………………………….

