HUUROVEREENKOMST WINTERBERGING 2019/2020
1 november 2019 – 1 mei 2020
Verhuurder:
Jachtwerf Zwart
Haven Kloosternol 1
4322 AK Scharendijke
Tel: 0031 – (0) 111 67.14.90
info@jachtwerfzwart.nl
en
Huurder:
Naam:

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

Adres:

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

Postcode: …………………………………Woonplaats ……………………………………………………….
Land:

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

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………….

De verhuurder stelt een stallingplaats ter beschikking voor het hierna genoemde vaartuig:
Scheepsnaam:

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

Scheepsmodel:

………………………………………………….. …Registratienr.:………………………………

Evt. motormerk

………….………………….Serienummer:…………………

Lengte:

………………………Breedte: ………………

Boxnummer

………………………………………….

Thuishaven

……………………………………………..

o Loods
o Terrein

€ 50,00 p/m2, milieutoeslag € 27,50, minimumtarief € 450,00
exclusief mast strijken en zetten
€ 30,00 p/m2, milieutoeslag € 27,50, minimumtarief € 350,00
exclusief mast strijken en zetten.
Met staande mast stallen is alleen mogelijk na overleg en met
instemming van de verhuurder.
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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.
Genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Bij annulering na ontvangst van uw formulier worden annuleringskosten in rekening
gebracht, conform artikel 6 van de NJI Algemene Voorwaarden.

Uw boot dient gereed te zijn voor kranen vanaf 15 oktober 2019 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 23 maart
O 30 maart

O 6 april

O 13 april

O later

Voor niet WSV-leden geldt dat uw boot in overleg maximaal 2 dagen aan de steiger van de werf
kan liggen, daarna zal liggeld berekend worden (€ 2,50 p/meter, p/dag).
U kunt ook contact met de havenmeester opnemen voor een – tijdelijke – ligplaats (telefoonnr:
0111-67.12.64).

De loods van de winterberging is tijdens werktijden en in het weekeinde van 9.00 tot 17.00
uur toegankelijk voor klanten met een boot in de loods.
U dient hiervoor de code van de deur op te vragen via: info@jachtwerfzwart.nl.
De code wordt jaarlijks gewijzigd.

Behoudens schade als gevolg van grove schuld of opzet van de verhuurder of diens
leidinggevende(n), sluit de verhuurder alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, met
uitzondering van schade die eventueel toch gedekt is door een (andere) verzekering van de
verhuurder, indien en voor zover deze in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkering
doet.
De vaartuigen in winterberging zijn niet door de verhuurder verzekerd.
Huurder dient zelf afdoende te verzekeren.
Het niet verzekeren van het vaartuig door huurder komt voor risico van huurder.
Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart huurder dat
bovenstaand vaartuig “all risk”, WA-casco of WA* is verzekerd (* doorhalen wat niet van
toepassing is):
Bij verzekeraar:

……………………………………………… onder polisnummer: ………………………………..

De NJI Voorwaarden voor winterberging en ligplaatsverhuur, die u aantreft in de bijlage, zijn
van toepassing op deze overeenkomst en u verklaart door ondertekening deze NJI
voorwaarden voor winterberging te hebben ontvangen.
Huurder verklaart zich te zullen houden aan alle geldende Haven- en Werfreglementen.
Datum en plaats: ……………..………..2019
Handtekening huurder:……………………………………………………………..
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