HUUROVEREENKOMST WINTERBERGING 2021-2022
1 NOVEMBER 2021 – 1 MEI 2022
Verhuurder:
Jachtwerf Zwart
Haven Kloosternol 1
4322 AK Scharendijke
inf o@jachtwerf zwart.nl

Huurder:
Naam:

.............................................................................................

Adres:

..................................................................................................

Postcode:
Land:

........................... Woonplaats ................................................
………………………………………………………………………………………………………………

Telef oon: ………………………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………….......................................................

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

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

Scheepsmodel:

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

Aanhangmotor:

ja/nee.

Evt. motormerk ………….………………….Serienummer:…………………

Lengte:

………………………Breedte: ……………… Diepgang: …………… Gewicht……….

Boxnummer:

.......................................................................

Thuishaven:

.......................................................................

O Loods
O Terrein

€ 50,00 p/m² + milieutoeslag ad € 30,00 + af - en opmasten
€ 30,00 p/m² + milieutoeslag ad € 30,00 + eventueel af - en opmasten +
mastenberging
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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 in de haven van Scharendijke,
uitkranen en inkranen, af spuiten van het onderwaterschip met zoet water en opbokken.
Genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Uw boot dient gereed te zijn voor kranen vanaf XXXXX oktober 2021 in verband met de
indeling op datum van weer te water gaan (f irst out, last in)
Boot weer te water
O 4 APRIL 2022
O 11 APRIL 2022
O 19 APRIL 2022
O 25 APRIL 2022

in de week van:
(-/- 15 APRIL IVM GOEDE VRIJDAG)
(-/- 18 APRIL IVM PASEN)
(-/- 27 APRIL IVM KONINGSDAG)

Voor klanten die een thuishaven buiten Scharendijke hebben, geldt dat de boot – na overleg
- enkele dagen aan onze steiger kan liggen.
De loods van de winterberging is tijdens openingstijden van de werf en in het weekend van
09.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk voor klanten met een boot in de loods.
De code van de toegangsdeur kunt u per email opvragen 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 af doende 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 aantref t in de bijlage, zijn
van toepassing op deze overeenkomst en u verklaart door ondertekening c.q. door
aanmelding de voorwaarden te hebben ontvangen.
Huurder verklaart zich te zullen houden aan alle geldende Haven- en Werf reglementen.
Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden dient apart schrif telijk opdracht te
worden verstrekt, via het daartoe beschikbare Onderhoudsf ormulier Vaartuigen.
Plaats en datum: ……………………. ………../………../2021

Handtekening huurder:……………………………………………………………..
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