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Tarieven Winterberging 2021-2022

- Binnen in de hal (verwarmd)

(oktober 2021 t/m april 2022)

€ 35,00 per m2

l.o.a. x b.o.a. |incl. btw | excl. Kranen

- Buiten op de wal

€ 17,50 per m2

l.o.a. x b.o.a. | incl. btw | excl. Kranen
Dit tarief is inclusief:
- transport per botenwagen
- gebruik elektriciteit voor lichte werkzaamheden
Bovenstaand tarief is exclusief:
- het af- en optuigen van de mast;
- afnemen en aanslaan van de zeilen;
- winter- & bedrijfsklaar maken van motor en sanitair;
- extra transport tijdens de stalling.
Opmerkingen
* De mast blijft aan boord liggen, wel dient u ervoor te zorgen dat de inrichting op het dek geschikt
is om de mast veilig te kunnen dragen.
* Verstagingen, spanners, zalingen enz. en losse onderdelen dient de eigenaar zelf te demonteren
en te beheren (tenzij in opdracht gegeven)
* Bij het opzetten van de mast dienen de verstagingen, zalingen enz. door de eigenaar zelf aangebracht
te worden (tenzij in opdracht gegeven)
* De eigenaar dient zelf de zeilen elders op te slaan of kunnen in het schip worden opgeborgen.

Tarieven Winterberging Overig, 2021 -2022
(oktober 2021 t/m april 2022)

- Stalling caravan, auto, schip op trailer, overig (max. 2.500 kg)

€ 225,00

Tarieven Zomerberging Overig, 2022
(april 2022 t/m september 2022)

- Stalling caravan, auto, schip op trailer, overig (max. 2.500 kg)

€ 175,00

Werfreglement
De stallingperiode loopt voor de termijn zoals vermeld op het aanmeldingsformulier. Een ieder wordt verzocht zijn
schip op de datum van tewaterlating vaarklaar te hebben. De totale huursom is verschuldigd op het moment dat
het vaartuig op de wal geplaatst is. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De huurder,
die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft voldaan, wordt geacht in gebreke te zijn. Alle
incassokosten zijn voor zijn rekening. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder
onder zich te houden, totdat hij deze huursom eventueel met incassokosten zal hebben voldaan.
Men is gehouden op de werf, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen orde en rust
te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag en werkwijze aanstoot
geeft. Een ieder die zich op het werfterrein bevindt, dient de aanwijzingen van het werfpersoneel op te volgen.
Het is mogelijk om zelf werkzaamheden aan het schip uit te voeren, alleen na overleg en akkoord bevinden van de
eigenaar van de werf. Wanneer u door derden werkzaamheden aan uw schip wilt laten uitvoeren, dient u hiervoor
toestemming te hebben van de eigenaar van de werf.
Bij vertrek en bij afloop van de werkzaamheden, dienen de kabels uit de stopcontacten te worden verwijderd. Voor
verlichting alleen die groep gebruiken welke direct voor het desbetreffende schip bestemd is. Men dient een trap of
ladder aan de binnenkant van de scheepsbok te bevestigen.
Schuren, lakken of schilderen, alleen dan wanneer er overleg met de eigenaar van de werf heeft plaatsgevonden,
zodat er geen geschillen zullen ontstaan. Daarnaast is het verplicht om de werkplek af te dekken met plastic folie.
Schuren mag slechts geschieden met stofafzuiging en na overleg met de eigenaar van de werf. Geen vuil of afval
achterlaten rond of onder het schip of elders op het terrein.
Auto’s dienen aan de voorzijde van de hal te worden geplaatst.

Het is op het terrein van de werf beslist niet toegestaan:
Het stophout of de kielklem te verwijderen;
Met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater het terrein te verontreinigen;
Mechanisch te slijpen, te branden of te lassen of ander brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren;
Leidingwater te gebruiken voor het schoonspuiten van vaartuigen en auto’s;
Lenswater of afval van boordtoiletten en bilgewater te lozen op het terrein;
Ander afval in de container te deponeren dan het normale en huishoudelijke afval wat direct met het
schip te maken heeft;
Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
Te overnachten aan boord van de schepen;
Te roken.

Aansprakelijkheid- en Milieuvoorschriften
a.
b.

c.

d.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, aan personen of zaken welke door
toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt.
Het schip of auto dient tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te zijn en verblijft voor rekening en risico van
huurder op onze werf. De werf is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen
en het schip en/of uitrusting of het overig te stallen product, ongeacht de oorzaak. Ook is de werf niet
aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of onderdelen.
De werf aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schades tijdens het hijsen en het transport van het schip
of het overig te stallen product. De positie van de hijsbanden dient door de opdrachtgever aangewezen te
worden.
Voor zover onze eigen voorwaarden niet worden tegengesproken, geschieden onze transacties volgens de NJI
Voorwaarden voor de huur en verhuur van Lig- en Bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen.

Openingstijden van de werf:

maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.00 uur
zaterdag 08.30 – 18.00 uur | zondag gesloten

Reserveringsformulier Winterstalling 2021/ 2022
De heer / mevrouw: ……………………………………….

Naam schip: ……………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………

Type: ………………………………………………………………….

Postcode: …………………………………………………………

Lengte o.a.: ……………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………….

Breedte o.a.: ……………………………………………………..

Telefoonnr.: …………………………………………………….

Diepgang: ……………………………………………………………

Faxnr.: …………………………………………………………….

Gewicht: ……………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………….
Soort schip:
Vervaardigd van:

□ motorschip
□ staal

□ zeilschip
□ polyester

□ platbodem
□ aluminium

□ sloep / visboot
□ hout

Het schip moet geplaatst worden:
□ in de hal (verwarmd)
□ op het buitenterrein
□ op het buitenterrein met staande mast

Ik wil de volgende werkzaamheden laten uitvoeren:
Uit de hier onderstaande onderhoudswerkzaamheden kunt u een keuze maken met vermelding van uw
motormerk, type en bouwjaar.
Alle werkzaamheden zullen geschieden op basis van regiewerk.
Advies: Zorg ervoor dat de drinkwatertanks zijn afgetapt voordat het schip het water uitgaat.
Verzoek: De sleutels van de boot / motor(en) op de werf afgeven.
Motormerk: ………………………………………………… Motortype: ………………………………………. Bouwjaar: ……………………
□

Servicebeurt dieselmotor(en), (omvat o.a. indien nodig het vervangen van olie, oliefilter(s),brandstoffilter(s),
impeller(s), V-snaar)

□

Servicebeurt benzinemotor(en), (omvat o.a. indien nodig het vervangen van de olie, oliefilter(s),
brandstoffilter(s), bougies, luchtfilter(s), impeller(s) en contactpunten)

□
□
□
□
□
□

Vorstbestendig maken van de motor(en) en generator(en)
Keerkoppelingolie nazien en eventueel olie verversen
Olie sail- of hekdrive verversen
Controle hydraulisch systeem inclusief filter(s) reinigen of vervangen
Sanitair vorstbestendig maken
Boiler of geiser winterklaar maken

□

Overige werkzaamheden:

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

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

- Verzekerd W.A. / Allrisk bij: …………………………………………………. Polis nr. …………………………………………….
- Op onze stallingfaciliteiten zijn van toepassing de NJI Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of
bergplaatsen,
bijgesloten.
- Ondergetekende/huurder heeft kennis genomen van en is akkoord gegaan met de tarieven, het
werfreglement (bijlage) en de NJI Voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.
Datum: ……………………………………………. Handtekening huurder: …………………………………………………………….

