HUUROVEREENKOMST WINTERSTALLING m.i.v. seizoen 2018/2019
Consument: ……………………….………….…..….

Ondernemer:

Piet Huis Jachthavenbedrijf BV

Adres:

……………………….……………….…

Adres:

Uiterweg 134

Postcode:

…………………………………………..

Gevestigd te:

Aalsmeer

Woonplaats:

……………………….………………….

Vertegenwoordigd door:

Land:

……………………….………………….

==========================================

Telefoon/Mobiel: ……………………….………………….

P.B. Huis / E.A. Huis-Kuite

Email : ……………………………………………..

Paspoort-./rijbewijsnr.: ..………………………..……...…
Geldig tot : ……………………………..
________________________________________________________________________________________________
komen de huur/verhuur overeen van een winterstallingsplaats voor de periode van 01 / 10 / 2018 tot 01/04/2019.
De tarieven worden berekend op basis van lengte x breedte x tariefsoort (welke u bekend zijn gemaakt), incl.afspuiten

□
□
□

□ binnen in de loods
□ op eigen trailer (incl. helling/afspuiten)

op de wal buiten
op eigen trailer (zonder helling/afspuiten)

□ in het water

mastservice (strijken en zetten)
* svp aankruisen wat van toepassing is.

De Ondernemer stelt aan Consument een plaats ter beschikking op Uiterweg 134 voor de stalling van het hierna genoemde vaartuig en
aanverwante artikelen. (svp gegevens zo veel mogelijk invullen)
Scheepsmerk/Type: …………………………………………
Motortype:

……………………….…………………

Lengte:

………… Breedte:…….………

Scheepsnaam : ………………………………………….

Diepgang:

…………...

Gewicht : ……………………

BIJZONDERHEDEN *svp aankruisen wat van toepassing is

□
□
□
□

winterklaar maken :

□ onderhoud door derden :

onderhoudsbeurt motor
Accu blijft:

□ geen onderhoud gewenst,
Naam monteur : ………………………….

□

antifouling aanbrengen

□ wel aan boord (accupolen los!)

□ zelf onderhoud doen

□ poetsen romp :

□ niet aan boord

Gasflessen MOETEN verwijderd zijn uit de boot

□ overige wensen :

……………..…………………………………..…..

Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden door derden dient apart schriftelijk opdracht te worden verstrekt, via het daartoe
beschikbare onderhoudsformulier vaartuigen.* Dit kan in overleg met de monteur.

Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden tijdig wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd.
(zie reglement winterstalling 2018/2019) – www.piethuisjachthaven.nl
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 (*doorhalen wat niet van toepassing is):
bij verzekeraar:

…………………..………………………

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

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

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

