Botenlift overeenkomst Jachthaven De Lithse Ham
Ondergetekenden wenst gebruik van te maken van de botenlift Maaspark De Lithse Ham:
Huurder:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Ligplaatsnummer:
Naam boot:
Lengte boot:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………

Ondergetekende geeft bij deze opdracht aan Maaspark De Lithse Ham om op …… /…… / ………….
om ….. : ….. uur, voor bovengenoemd schip de volgende werkzaamheden te verrichten:
0 Boot uit het water halen 0 In het water brengen
* Op trailer plaatsen en het span van het terrein af

: € 12,70 per strekkende meter

Boot uit het water halen:
0 Op trailer plaatsen en het span van het terrein af (of v.v.)
0 Wederom te water laten, (of omgekeerd)

: € 25,40 per strekkende meter

Extra uren in singels botenlift

: € 7,65 per strekkende meter per uur

NB. Er geldt een minimaal tarief van € 50,00 voor de botenlift.
Alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21 % BTW
Extra toeslagen op bovengenoemde tarieven:
• Indien uw schip langer dan 4 uur extra in de singles dient te blijven hangen betaalt u een extra toeslag van € 50,85.
Er geldt hier een maximum van 24 uur.
• Voor iedere dag later dan 14 werkbare dagen dat het schip van opdrachtgever op de werkvloer blijft staan, is de
opdrachtgever een stallingvergoeding verschuldigd van € 10,20 per dag.
• Winterberging: 1 maand à € 20,00 per m² en 6 maanden à € 25,00 per m².
Tarief is inclusief: gebruik botenlift (uit het water halen & te water laten), schoonspuiten, opbokken en milieuheffing.
• Plaatsing van het schip geschiedt op het asfalt.

• Verplaatsing tussendoor van het schip van het grind naar de werkvloer of omgekeerd kan op afspraak met een tarief
van € 10,15 per strekkende meter van het schip met een minimum van € 50,85.

• Het tarief van de havenmeester wordt bepaald volgens arbeid per uur (met een minimum van één uur arbeid).
Het huidige tarief per uur bedraagt € 61,00.

Overige voorwaarden:
Bij het uit het water halen en de tewaterlating van het schip dient de opdrachtgever zelf in persoon of een gemachtigde
namens opdrachtgever aanwezig te zijn. Maaspark De Lithse Ham is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan
het schip en/of overige eigendommen van opdrachtgever plaatsheeft. Opdrachtgever is onvoorwaardelijk zelf
aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele opgelopen schade. Voor zover Maaspark De Lithse Ham verantwoordelijk c.q. aansprakelijk is als gevolg van toerekenbare tekortkoming zijdens Maaspark De Lithse Ham, is de schade
die eventueel aan het schip van opdrachtgever plaatsvindt gedekt tot het bedrag waarvoor en tot zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Maaspark De Lithse Ham daarvoor dekking en uitkering geeft.
Op deze overeenkomst zijn de geldende HISWA-voorwaarden van toepassing.

Aldus getekend voor akkoord en opdracht
handtekening opdrachtgever:
………………………………………………………

Te betalen bedrag
: € ……………...
Waarin opgenomen BTW 21% : € ……………...
Totaalbedrag
: € ……………...
Voldaan
: 0 Ja 0 Nee
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Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en verhuur lig– en/of bergplaatsen
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Handtekening ligplaatshouder voor akkoord:
____________________________________________
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