Winterstalling overeenkomst Jachthaven De Lithse Ham
Ondergetekenden wenst in aanmerking te komen voor de winterstalling De Lithse Ham
Huurder:

………………………………

Verhuurder:

Maaspark De Lithse Ham

Adres:

………………………………

Adres:

De Lithse Ham 3

Postcode:

………………………………

Postcode:

5397 GL

Woonplaats:

………………………………

Woonplaats:

Lith

Land:

………………………………

Telefoon:

0412-481405

Telefoon:

………………………………

E-mail:

info@delithseham.nl

Mobiel:

Klantnummer: n.v.t.

Paspoort-/rijbewijsnr.: ………………………………

Afgegeven te: …………………………………...

komen, op …… /…… / …………. de huur/verhuur overeen van een stallingplaats, voor de
periode van …… /…… / ………… tot …… /…… / ………….
Tarieven winterstalling

Aantal m²

Bedrag

Totaal

O 1 maand
€ 15,15 per m²
………… m²
€ 15,15
€………………
O 6 maanden
€ 20,35 per m²
………… m²
€ 20,35
€ ……………...
Tarief is inclusief: gebruik botenlift uit & in het water, schoonspuiten, opbokken en milieutoeslag.
De verhuurder stelt aan huurder een plaats ter beschikking voor de stalling van het hierna genoemde vaartuig en aanverwante artikelen.
Scheepsmerk: …………………………………. Ligplaats:…………………………………………………….
Scheepsnaam: ………………………………….. Registratienummer: ……………………………………….
Soort boot:

………………………………….. Verzekerd: Ja / Nee

Lengte: …………… ... Breedte: …………..

Diepgang: ……………

Polisnummer: ………………..
Gewicht: …………………..

Verhuurder draagt gedurende de stallingperiode geen volledig risico voor eventuele schade
aan het vaartuig. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door verhuurder verzekerd. Huurder
dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. 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 HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, afgedrukt op de
achterzijde van dit formulier, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Huurder verklaart zich te
zullen houden aan het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement.
Plaats en datum:
………………………………….
Handtekening huurder:

Plaats en datum:
……………………………
Handtekening verhuurder:

………………………………………………………………
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Handtekening ligplaatshouder voor akkoord:
____________________________________________
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