Huurovereenkomst lig- en bergplaats winter 2020 / 2021
Klant:
Naam

:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Scheepsmerk
en – type:
Scheepsnaam:

Adres

:

Postcode:

……………………………………………………………………………

Motortype:

……………………………………………………………………..

Woonplaats:

……………………………………………………………………………

Lengte:

……………………………………………………………………..

Telefoon:

……………………………………………………………………………

Breedte:

……………………………………………………………………..

E-mail:

……………………………………………………………………………

Verzekeraar:

……………………………………………………………………..

Polisnummer:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

verplicht invullen
verplicht invullen

én

Vaartuig is als volgt verzekerd: WA-casco / WA *
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

ondernemer, Smelne Holding BV, komen de verhuur respectievelijk huur overeen van een lig- en bergplaats winter 2020/2021:
(aankruisen wat van toepassing is)

O Op het buitenterrein van

14 sept. 2020 tot 17 april 2021 voor

€ 20,34 per m²

inclusief hellingen/kranen uit en in het water, onderwaterschip afspuiten, plaatsen en bokhuur

O In de hal van

14 sept. 2020 tot 17 april 2021 voor

€ 42,00 per m²

inclusief hellingen/kranen uit en in het water, onderwaterschip afspuiten, plaatsen en bokhuur

Datum waarop het schip wordt opgehaald in het voorjaar; ………………………………………………………………………………………………..
Als een stallingsplaats wordt toegekend, stelt ondernemer een plaats ter beschikking voor een lig- en bergplaats van het hiervoor
genoemde vaartuig en/of aanverwante artikelen.
Smelne Holding BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het vaartuig en/of eventuele aanverwante artikelen. Het vaartuig
en eventuele aanverwante artikelen zijn/worden niet tegen verlies en/of beschadiging door de ondernemer verzekerd. U dient zelf
zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de klant niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade
komt voor risico van de klant.
De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) voor overeenkomsten die betrekking hebben op
winterberging en/of ligplaatsverhuur, zijn van toepassing op deze overeenkomst en als bijlage bijgevoegd. Klant verklaart zich te
zullen houden aan de in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglementen en aan de huisregels (zie
achterzijde) van de werf.
Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden dient apart schriftelijk opdracht te worden verstrekt, via het daartoe
beschikbare Onderhoudsformulier Vaartuig en de daarop volgende opdracht.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart u dat u akkoord met het bovenstaande, dat u een en ander naar waarheid
heeft ingevuld en dat u de NJI voorwaarden Winterberging- en ligplaatsverhuur heeft ontvangen.
Klant:
Plaats en datum: : ……………………………………………..

Ondernemer:
Plaats en datum:

: Drachten,

Handtekening

Handtekening

:………………………………………………….

:……………………………………………..

Graag voor 6 september 2020 retourneren.

Smelne Holding BV, De Steven 26, 9206 AX Drachten, The Netherlands, +31 (0)512-512669, info@smelne.nl, www.smelne.nl,
IBAN Rabobank NL96RABO 0110 4985 93, KvK Leeuwarden no. 01149506, BTW no. NL8206.38.766.B01

Huisregels van Smelne Holding BV en Smelne Yachtcenter BV

Op alle activiteiten van en overeenkomsten met Smelne Holding BV en/of Smelne Yachtcenter BV zijn de betreffende
NJI Algemene Voorwaarden van toepassing. Met de ondertekening van de overeenkomst winterstalling verklaart u
hiervan op de hoogte te zijn.
De openingstijden van de werf zijn van maandag tot vrijdag van 07:30 uur tot 17:15 uur. Dan zijn ook de bergingshallen
toegankelijk. In overleg met ons kunnen andere afspraken worden gemaakt.
Op de werf, de terreinen en de gebouwen wordt u geacht orde, rust en zindelijkheid na te streven en de veiligheid in
acht te nemen. Geef geen aanstoot door uw gedrag of werkwijze.
Uw jacht dient tenminste WA verzekerd te zijn volgens artikel 2 lid 1 van de Algemene Voorwaarden van de
Nederlandse Jachtbouw Industrie voor overeenkomsten die betrekking hebben op winterberging en/of ligplaatsverhuur.
Restafval is te deponeren in de betreffende containers. Chemisch afval, olie en filters etc. kunnen in overleg met de werf
worden afgevoerd.

Extra met betrekking tot de winterberging en het ‘doe-het-zelven’:
De datum waarop u uw jacht brengt voor de winterberging bepaald in hoge mate de volgorde in de stalling en dus de
datum waarop het jacht in het voorjaar beschikbaar kan zijn. Vroeg brengen betekent laat halen en vice versa. De
jachten dienen, na de tewaterlating in het voorjaar, binnen een termijn van twee weken te worden opgehaald.
In verband met gevaar voor diefstal of vermissing is het wenselijk om losse onderdelen zoals buitenboord motoren,
pikhaken en overtollige stootwillen en landvasten enz. op te bergen in het jacht of mee te nemen naar huis.
Tijdens de berging in de hal(len) is het niet toegestaan om gasflessen en losse benzinetanks aan boord te houden. Tegen
vergoeding kunnen wij die voor u opslaan.
Uw jacht mag, als u of wij niet met de boot bezig zijn, niet aangesloten blijven op 220V, vanwege de risico’s op
kortsluiting en brand.
Het gebruik van kachels, elektrisch of anderzijds, is niet toegestaan.
De stroom op de stopcontacten in de winterberging hallen wordt ’s nachts uitgeschakeld.
In de stalling mogen geen las-, metaalsnij-, slijp-, schuurwerkzaamheden verricht worden vanwege brandgevaar en
overlast van stof. Uitzonderingen door Smelne te bepalen.
U bent verplicht het afval dat bv. ontstaat tijdens het klussen aan uw schip op te vangen en af te voeren. Wanneer dit
niet wordt nagekomen zal de werf het afval opruimen en de kosten aan u doorberekenen.

Bijlage: NJI Voorwaarden Winterberging- en ligplaatsverhuur

Smelne Holding BV, De Steven 26, 9206 AX Drachten, The Netherlands, +31 (0)512-512669, info@smelne.nl, www.smelne.nl,
IBAN Rabobank NL96RABO 0110 4985 93, KvK Leeuwarden no. 01149506, BTW no. NL8206.38.766.B01

