Bruijs Jachtbouw
Havendijk 14
4612PJ Bergen op Zoom
Nederland
0164-257920
info@bruijsjachtbouw.nl
www.bruijsjachtbouw.nl

OVEREENKOMST BOOTSTALLING
Schipeigenaar
Naam:

Klantnummer:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Verhuurder
Bruijs Jachtbouw BV
Havendijk 14
4612 PJ Bergen op Zoom

De verhuurder stelt een ligplaats ter beschikking voor het hierna genoemde vaartuig en aanverwante artikelen:
Scheepsnaam:
Scheepsmodel:

Registratienr.:

Aanhangmotor:

Evt. motormerk:

Lengte:

m

Breedte:

Serienummer:
m

Gewicht:

kg

Stallingsperiode:
O

Winterstalling (Half Oktober 2018 tot half April 2019)

O Andere

periode ……………………… tot ………………………..

In te vullen door Verhuurder:

Oppervlakte schip:
Stallingskosten: €
Totale stallingskosten: €

m²
/ m² incl. 21% BTW
incl. 21% BTW

Van toepassing zijn de NJI Algemene Aanneming, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in prijs, constructie en omschrijving van de uitvoering zijn ten
allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, voorbehouden.
Versie 2018.01
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BIJZONDERHEDEN
O

Drink- en vuilwater tanks zijn door de eigenaar boot geledigd

O

op de wal: binnen

O

inclusief kranen uit- en in het water

O

inclusief afdekken van het schip met folie (alleen binnen)

O

inclusief mastservice (zeilboot)

O

inclusief afspuiten onderwaterschip

O

buiten

_________________________________________________________________________________________________________
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
O

winterklaar maken (motor, sanitair en verwarming)

O

specifiek onderhoud / reparatie (invullen van de volgende pagina verplicht)

O

geen onderhoud

Bruijs Jachtbouw is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het vaartuig (en aanverwante artikelen), tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet van Bruijs Jachtbouw of diens leidinggevende(n).
Vaartuig(en) van huurder zijn niet door Bruijs Jachtbouw verzekerd.
Door ondertekening verklaart huurder dat bovenstaand vaartuig All Risk of WA -casco is
Verzekerd bij:

polisnummer::

Huurder draagt het volledig risico voor het eventueel niet verzekerd blijken van het vaartuig.
De NJI Algemene Voorwaarden voor Winterberging en Ligplaatsverhuur en het NJI Haven- en Werfreglement zijn van
toepassing op deze overeenkomst en bevinden zich in de bijlage.
Werkzaamheden en/of levering materiaal door derden mag enkel uitgevoerd en/of geleverd worden na uitdrukkelijke
toestemming van Bruijs Jachtbouw.
Huurder verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid en de ontvangst van de Algemene Voorwaarden voor
Winterberging en Ligplaatsverhuur en het NJI Haven- en Werfreglement.
Afspraken over eventuele (onderhoud)werkzaamheden vallen niet onder deze overeenkomst, maar worden separaat
bevestigd.
Handtekening huurder …………………………………… Plaats en datum………………………………………………….
Bijlage(s): NJI Algemene Voorwaarden voor Winterberging en Ligplaatsverhuur + NJI Haven- en Werfregelement EN regelementen bootstalling Bruijs Jachtbouw

Van toepassing zijn de NJI Algemene Aanneming, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in prijs, constructie en omschrijving van de uitvoering zijn ten
allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, voorbehouden.
Versie 2018.01

Bruijs Jachtbouw
Havendijk 14
4612PJ Bergen op Zoom
Nederland
0164-257920
info@bruijsjachtbouw.nl
www.bruijsjachtbouw.nl

Toelichting aanvullende werkzaamheden
Hieronder kunt u de aanvullende werkzaamheden toelichten die u tijdens bovenstaande stallingsperiode gedaan wilt
hebben door Bruijs Jachtbouw. Aan de hand van deze indicatie zullen wij een passende offerte voor u maken.

Specifieke onderhoud / reparatie:

Van toepassing zijn de NJI Algemene Aanneming, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in prijs, constructie en omschrijving van de uitvoering zijn ten
allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, voorbehouden.
Versie 2018.01

