Huurovereenkomst ligplaats Jachthaven De Lithse Ham
De huur van een ligplaats en aanverwante artikelen, met nummer ....................................................,
voor de periode van .................. / …............... / ................. tot .................. / .................. / ....................
De factuur voor de ligplaats heeft betrekking op het seizoen (april tot oktober). Wenst u winterstalling dan is dat exclusief
het liggeld. U kunt gebruik maken van de ligplaats in de periode van 1 april tot en met 31 maart.

Kosten liggeld en milieuheffing: ………………………. Kosten toeristenbelasting: ……………………….
Beginstand elektra: …………………………………………….. Datum: ………………………………………...
Persoonlijke gegevens
Naam: ……………………………………………………………………… Voorletters: …………………………
Roepnaam: ………………………………………… Geboortedatum: ………. - ………. - ………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………...
Telefoonnummer: ……………………………………Mobielnummer:………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………..
Gegevens van de boot
Naam van de boot: ……………………………………………… Ligplaats:…………………………………...
Afmetingen van de boot:

Lengte: …………....... Breedte: …………....... Diepgang: ………….......

Soort boot: Motorboot / Visboot / Zeilboot / Platbodem / Zalmschouw / Speedboot /
Anders: ………………………………………………………………………………………………………………...
Registratienummer: ………………………… Verzekerd: ja/nee

Polisnummer: …………………………..

Toegangstag : ………………………………. Borg betaald: ja/nee

€ 35,00, via factuur / per kas

De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen
voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen
cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Consument dat bovenstaand vaartuig ‘all risk’, WA-casco of WA* is verzekerd bij
verzekeraar: …………………..……………………………..onder polisnummer: …………….………...............................
Een volledig ingevuld en ondertekend formulier kan worden opgestuurd naar:
Maaspark De Lithse Ham, De Lithse Ham 3, 5397 GL Lith of mailen naar info@delithseham.nl. Tevens dient u
hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs, paspoort, etc.) en een kopie van de
verzekeringspolis toe te voegen. Uw inschrijving is pas definitief zodra u de bijbehorende factuur heeft ontvangen en betaald.
Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd.

Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich
over en weer - voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan
de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de
huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.
De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, afgedrukt aan de achterzijde
van dit formulier, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Consument verklaart zich te zullen houden aan
het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement.

Handtekening aanvrager: ……………………………………………… Datum: ….… - ....… - ……………

* Maaspark De Lithse Ham * De Lithse Ham 3 * 5397 GL Lith *
* 0412-481405 * www.delithseham.nl * info@delithseham.nl *

Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en verhuur lig– en/of bergplaatsen
Voor vaartuigen en aanverwante artikelen
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* 0412-481405 * www.delithseham.nl * info@delithseham.nl *

Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en verhuur lig– en/of bergplaatsen
Voor vaartuigen en aanverwante artikelen

* Maaspark De Lithse Ham * De Lithse Ham 3 * 5397 GL Lith *
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Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en verhuur lig– en/of bergplaatsen
Voor vaartuigen en aanverwante artikelen

Handtekening ligplaatshouder voor akkoord:
____________________________________________

* Maaspark De Lithse Ham * De Lithse Ham 3 * 5397 GL Lith *
* 0412-481405 * www.delithseham.nl * info@delithseham.nl *

