Voor wa ar den wi nters talling

Art. 1. Definiti es
1.1 Aanbieder winterstalling: Jachtwerf en Meubelmakerij Edwood, Eendrachtsweg 29, 9262 TA, Garijp, hierna te
noemen verhuurder.
1.2 Opdrachtgever: Eigenaar van de boot, hierna te noemen huurder, welke ter stalling wordt aangeboden aan
de jachtwerf.
1.3 Boot: Vaartuig welke ter stalling aangeboden wordt, inclusief goederen in/op of bevestigd aan het vaartuig.
Stalling: Het doen opslaan van het vaartuig en de eventueel bij behorende trailer, in of op een daartoe door de
jachtwerf ingerichte plaats. Dit kan zowel binnen als buiten zijn, dit in overleg met huurder.

Art.2. T oepa sse lijkheid
Deze voorwaarde zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van bergplaatsen voor vaartuigen
en aanverwante artikelen.

Art.3. Aan spr akelijkheid
3.1 Verhuurder is niet aansprakelijk bij diefstal c.q. vermissing van de boot of bij brandschade. Schade op welke
wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van huurder, zijn gezinsleden, personeelsleden dan
wel aan door de huurder genodigden, blijft volledig voor de rekening van de huurder.
3.2 De boot dient minimaal WA+ BRA N D/DIEFSTA L verzekerd te zijn voordat deze ter stalling wordt
aangeboden.
3.3 De verhuurder is jegens de huurder aansprakelijk voor schade aan de zaak of zaken die het gevolg is van een
tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door
hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.

Art.4. Br andgeva arli jke stoffen
4.1 Gasflessen en/of losse benzine tanks aan boord te houden is ten strengste verboden. U dient deze uit de boot
te halen, vóórdat de boot de winterstalling in gaat.
4.2 Vaste brandstof tanks dienen niet meer dan 30% brandstof te bevatten.

Art.5 Het r etentier echt
De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het
totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit
retentierecht.

Art.6. Te r mijn
Het termijn van stalling vangt aan op 15 oktober 2010 en eindigt op 30 april 2011. Indien de huurder wenst het
vaartuig buiten deze periode te stallen bij verhuurder, is er een vooraf met huurder besproken bedrag
verschuldigd. Is de verhuurder genoodzaakt het vaartuig eerder in de stalling of later uit de stalling te halen,
door eigen toedoen, zullen hiervoor geen extra kosten voor worden gerekend.

Art.7. T er stal ling a anbieden en afh alen van b oot.
7.1 Van het aanbieden van de boot dient verhuurder minimaal 5 werkdagen vooraf in kennis te worden gesteld.
Bij het ophalen van de boot geldt een termijn van 10 werkdagen. Aan gestelde termijn kan door huurder geen
rechten worden ontleend.
7.2 Indien de huurder zelf de boot per trailer ter stalling aanbied, word verwacht dat de boot met een schoon
onderwaterschip, losgekoppelde accukabels en ontdaan van eventuele loshangende en breekbare bijbehoren
wordt afgeleverd. Anderzijds zal worden aangenomen dat verhuurder hier zorg voor zal dagen, waarna er het
standaard uurtarief (€ 38,- excl.) in rekening zal worden gebracht, voor de uitgevoerde werkzaamheden.

7.3 Het is huurder ten strengste verboden zelfstandig de boot in of uit de stallingplaatsen te rijden, of te
verplaatsen in welke zin van het woord dan ook, zonder enig overleg met, en begeleiding van, verhuurder.
7.4 Bij betreding van de werf en stallingsplaatsen, dient men zich ten alle tijden eerst bij verhuurder te melden.
7.5 In en op de stallingsruimten, binnen en buitenterrein, is het niet toegestaan om onderhoud, reparatie, of
werkzaamheden, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan de gestalde zaak of zaken, te verrichten, tenzij
anders door verhuurder aangegeven.

Art.8. Tr aile r
De trailer behorende bij het vaartuig van huurder, wordt in tijden van winterstalling als één gezien met het
vaartuig. Buiten deze periode kan men verlangen de trailer voor een zomerstalling aan te bieden. Dit geschiede
in goed overleg met de verhuurder en kan worden gestald voor een vooraf besproken en overeengekomen tarief.

Art.9. B etalin g
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen geschieden door overmaking van deze
factuur, op het rekeningnummer welke op de factuur staat aangegeven.

Hierbij ga ik akkoord met de stallingsvoorwaarden en word ik geacht hier aan te voldoen.

Datum en plaats

18 augustus 2010 Jachtwerf & Meubelmakerij Edwood

Naam en handtekening

