Huurovereenkomst overdekte winterstalling
	

 tot wederopzegging
Verhuurder:	


Ad Spek Watersport.

Huurder:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Naam van de eigenaar:.....................................................................................
Paspoort/rijbewijs nr:.......................................................................................
Adres:...............................................................................................................
Postcode en woonplaats:..................................................................................
Telefoon (prive en zakelijk):............................................................................
E-mail adres......................................................................................................

	

	

	

	

	

	


Overdekte winterstalling ingaande d.d:.....................................................................................
(incl. helling,afspuiten onderwaterschip en tijdelijke stroom tot 4 amp)

Typeboot:...........................................................(zeilboot / motorboot / open boot )
Naam van de boot:.....................................................................................................................
Lengte(incl. preekstoel en zwemtrap):....................Breedte...................Diepgang....................
Materiaal: Staal / Polyester / Aluminium. Gewicht................................................................
Verhuurder draagt gedurende de stallingperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het
vaartuig. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade indien hem ten aanzien van die schade een
bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door
verhuurder verzekerd. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. 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 is verzekerd bij: .......................................... Wa / All risk / anders n.l:.............................................
Huurder verklaart de gasflessen tijdens de winterstalling van boord te halen.

Motor winterklaar maken en kleine motorbeurt (incl. accu laden en opslaan): ja / nee
Zo ja : Motor type:...............................................................en sleutel inleveren bij aankomst.
Accu blijft aan boord ( alleen bij aanwezigheid van walstroom): Ja / nee.
Motorbeurt en accustalling zijn niet bij de stallingsprijs inbegrepen.

Algemene opmerkingen en of wensen:......................................................................................
....................................................................................................................................................
............................Indien werkzaamheden gewenst zijn, graag onderhoudsformulier invullen.
Deze huurovereenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging met in achtneming van de 3 maanden termijn onder
de HISWA Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen en van welke voorwaarden de huurder
door ondertekening dezes verklaart kennis te hebben genomen. Door ondertekening dezes verklaart de huurder tevens kennis
te hebben genomen van het haven-,werf- en huisreglement van de verhuurder.

Datum:....................... Plaats:........................Handtekening huurder :.......................................

reparatie en onderhoud van houten, stalen, polyester zeil- en motorboten | jachthaven | bemiddeling | 25 tons botenlift
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Rietpolderweg 2-6 | 2266 BM Leidschendam (Recreatiegebied Vlietland)
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