HUUROVEREENKOMST STALLINGSPLAATS
2018/2019
tussen Jachtwerf Zwart, Haven Kloosternol 1, 4322 AK Scharendijke, tel. 0031-(0)111 671490
hierna te noemen verhuurder, en
Huurder
…………………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………………………
woonplaats
………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon/mobiel
…...……………………………………………………………………………………………………
E-mail
………………………………………………………………………………………………………….
Komen de verhuur/huur overeen van een stallingsplaats voor de periode van 1 november 2018 tot
1 mei 2019, aankruisen wat gewenst is:

o Loods

50,00 euro/m2, milieutoeslag 27,50 euro, minimumtarief 450,00 euro *)
exclusief mast strijken en zetten

o Terrein

29,00 euro/m2, milieutoeslag 27,50 euro, minimumtarief 350,00 euro
exclusief mast strijken en zetten.
Met staande mast stallen is alleen mogelijk na
overleg en met instemming van de verhuurder.
Genoemd tarief is inclusief halen en brengen uit/naar ligplaats te Scharendijke, uitkranen en inkranen, afspuiten
van het onderwaterschip met zoet water en boot opbokken. Exclusief stroomgebruik
Verhuurder stelt aan huurder een stallingsplaats ter beschikking voor het hierna genoemde vaartuig:
Scheepsmerk :
Scheepstype :
Scheepsnaam:
Registratienummer :
Motortype :
Motornummer :
Lengte:
Breedte:
Boxnummer :
Thuishaven:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………
…………………
………………………………………
………………………………………

Uw boot dient gereed te zijn voor kranen vanaf 15 oktober 2018 i.v.m. de indeling op datum van weer te water
gaan (first out ,last in)
Boot weer te water in de week van:
O 25 maart
O 1 april
O 8 april
O 15april
O later
Indien wij uw boot moeten verplaatsen omdat deze nog niet gereed is voor kranen in de door u
aangegeven week, brengen wij hiervoor € 20,00 in rekening.

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. Het vaartuig wordt niet door de verhuurder verzekerd. De huurder dient zelf
zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door huurder niet afdoende verzekeren
van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de huurder. Met het indienen en ondertekenen van deze
overeenkomst verklaart huurder dat bovenstaand vaartuig All Risk/ WA-casco/ WA (omcirkelen hetgeen van
toepassing is) is verzekerd bij verzekeraar…………………………………………………………onder
polisnummer……………………………………… NJI Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of
Bergplaatsen, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Deze voorwaarden staan vermeld op de website
www.jachtwerfzwart.nl of worden op verzoek toegestuurd
Huurder verklaart zich akkoord met de NJI Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en of
Bergplaatsen.
Plaats en datum

Scharendijke, _______2018

Handtekening huurder

Handtekening verhuurder

Voor het strijken/zetten van de mast kunt u hieronder opdracht geven:
Af- en opmasten. Gewerkte tijd wordt berekend. Mast wordt op de boot gelegd.
Let op: Bij het opmasten in het voorjaar wordt de mast in de oude stand teruggezet en niet getrimd.

Dit kunnen we uiteraard voor u verzorgen tegen uurtarief.
Voorkeur voor stallen met staande mast : de verhuurder neemt hierover contact met u op.
Het formulier graag met handtekening inleveren voor 1 september 2018
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Bij annulering na ontvangst van uw formulier worden
annuleringskosten in rekening gebracht, zoals vermeld in de NJI Algemene Voorwaarden, artikel 6.
*) De loods van de winterberging is tijdens werktijden en in het weekeinde van 9.00 tm 17.00 uur toegankelijk
voor klanten met een boot in de loods.
Wij raden u aan gebruik te maken van de checklist voor het op de juiste wijze aanbieden van uw boot voor
de berging.

Niet WSV-leden: na het te water laten in het voorjaar kan uw boot maximaal 2 dagen in de haven blijven
liggen. Voor langer verblijf dient u contact op te nemen met de havenmeester, tel. 0111 671264.

Opdracht formulier
Elektrische bedrading bij mastvoet af- en aansluiten (is de sleutel hiervoor nodig?)
Kompleet af- en optuigen van de boot. Gewerkte tijd wordt berekend.
* Zeilen verwijderen, zo nodig drogen, en aan boord opbergen
* Elektrische bedrading bij mastvoet af- en aansluiten
* Mast en giek demonteren in het najaar en weer plaatsen in het voorjaar
Trimmen van de mast na het opmasten
Boot afdekken met folie (alleen boten in de loods). € 8,= per meter bootlengte.
Winterbeurt binnenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Impeller vervangen
* Olie verversen
* Vervangen olie- en brandstoffilters
* Motor anode’s vervangen
* Controle koelvloeistof
* Antivries in extern koelsysteem
* Motor opstarten in het voorjaar bij te water gaan
Grote beurt binnenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Winterbeurt plus:
* Kleppen stellen (advies: elke 2 jaar kleppen stellen)
* Distributieriem (indien aanwezig) controleren, evt. vervangen
* Koppeling olie verversen
* Motorrubbers controleren
* Indien er problemen met de motor zijn, graag hierbij doorgeven.
Winterbeurt boot. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Aftappen boiler en watersysteem
* Aftappen en/of antivries in het toilet
* Drinkwatersysteem reinigen en spoelen
* Indien van toepassing; generator winterklaar maken
Inspectie/service schroef/saildrive/boegschroef. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Reinigen
* Smeren
* Koppeling/saildrive: olie verversen
* Anodes vervangen
Stalling buitenboordmotor. € 50,= (bij winterbeurt gratis)
(eventueel halen en brengen van de motor wordt apart in rekening gebracht)
Winterbeurt buitenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Bougies controleren, evt. vervangen
* Waterpomp controleren
* Thermostaat en koelsysteem controle
* Staartstukolie verversen
* Brandstofsysteem controleren
* Motor doorspoelen met zoet water
* Inspectie op roest en corrosie
* Gratis stalling bij winterbeurt
Accu onderhoud (alleen boten in de loods).
Aantal accu’s:
€ 20,= per accu.
* Controle en zo nodig aanvullen vloeistofniveau, accupolen loskoppelen en invetten
* Laden en testen 2x per winter
Poetsen en in de was zetten romp en eventueel opbouw. Riwax behandeling mogelijk > informeer naar onze prijzen
Aanbrengen antifouling. Kosten zijn afhankelijk van staat onderwaterschip. Neem hiervoor contact met ons op, wij
beoordelen de staat van antifouling en geven u een advies.

Keuren gasinstallatie.
Dit kunnen wij voor u regelen.
Controle en onderhoud rolreefinstallatie fok en/of grootzeil.
* Staand en lopend want controleren
* Blokken en schijven smeren
Inspectie en service lieren en dekbeslag.
Controle navigatieverlichting.
Inspectie en service aan roer en stuursysteem.
Inspectie en smeren kranen en huiddoorvoeren.
Reinigen en kleur herstellen teakdek.
Testen brandblusser(s).
Dit wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. U dient uw brandblusser(s) zelf af te geven en op te halen bij onze
werkplaats.
Zeilen laten wassen. Dit wordt door een extern bedrijf uitgevoerd,
Fok
Genua
Grootzeil
Sprayhood en kuiptent (tevens impregneren)
Keuren reddingsvlot
U ontvangt een certificaat en keuringsrapport.
Opdracht andere werkzaamheden:

Graag ontvang ik een offerte voor de volgende werkzaamheden (met omschrijving):
Inbouw vuilwatertank
Inbouw boegschroef
Inbouw verwarming
Renovatie teakdek
Schadereparatie
Reparatie of installatie navigatieapparatuur
Reparatie, revisie of vervanging motor
Andere werkzaamheden

Checklist winterstalling

Formulier ondertekend en opgestuurd naar Jachtwerf Zwart
Opgegeven in kraan week voorjaar: .........
Roer en helmstok/stuurwiel gemonteerd?
Stoot willen en landvasten bereikbaar?
Sleutels in bezit van Jachtwerf Zwart indien nodig?
Mast gestreken of hiervoor opdracht gegeven?
Log gever verwijderd of ingetrokken?
Boot is verzekerd
Boot en motor winterklaar gemaakt of hiervoor opdracht gegeven?
Bij stalling in de loods: benzinetank leeg en gasflessen verwijderd!
Helaas constateren wij ieder jaar weer dat dit op enkele boten niet gebeurt. U brengt daarbij niet alleen uw
eigen bezittingen, maar ook de veiligheid en bezittingen van anderen in gevaar. Bovendien is uw boot niet
verzekerd indien u deze aan boord houdt.

Regels in verband met milieuwetgeving en veiligheid:

1. Bij werkzaamheden aan het onderwaterschip dient er plastic folie onder de boot te liggen om vuil en
verf op te vangen. De folie moet na gebruik behandeld worden als chemisch afval en gedeponeerd worden
in de daarvoor bestemde container. Vervolgens moet de vloer met een stofzuiger schoon gezogen worden.
2. Schuren én krabben is alleen toegestaan na overleg met de jachtwerf, en daarna met afzuiging door
middel van stofzuiger.
3.

Alle afvalstoffen moeten gestort worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

4. Boten in de loods en op het terrein niet nat schuren. Gebruik uitsluitend schuurmachines met directe
stofafzuiging (dus geen stofzak op de machine).
Stofzuigers zijn bij ons te huur.
Het gebruik van een grondzeil is verplicht (zie ook punt 1).
5.

Het slijpen van stalen boten is niet toegestaan!

Kortom: stort uw vuil in de juiste container en zuig de vloer met een stofzuiger.
Volgt u deze regels niet , dan zijn de vervolgkosten voor uw rekening.
Het werken met open vuur, branders, lasapparatuur, straalkachels e.d. in de loods is verboden. Het
is niet toegestaan in de loods aan boord te overnachten.
Ladders vindt u in de loods. Na gebruik a.u.b. weer terugzetten.
Stekkers uit stopcontacten halen bij het verlaten loods.
De loods van de winterberging is tijdens werktijden en in het weekeinde van 9.00 tm 17.00 uur
toegankelijk voor klanten met een boot in de loods.

