Reserveringsformulier winterstalling
Periode 15 oktober 2019 tot 16 april 2020
Gegevens opdrachtgever:
Dhr./Mevr.*:

Voorletters:

Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon overdag:
Telefoon 's avonds:
Email:
Gegevens boot:
Soort boot:
Naam schip:
Totale lengte:
Grootste breedte:
Totaal gewicht:
Merk en type motor die in de boot zit:
Zelf willen klussen aan de boot:

Wel/Niet (doorhalen van niet van toepassing is)

Verzekeringsmaatschappij:
Soort verzekering:
Polisnummer
Ons bedrijf is niet aansprakelijk bij diefstal c.q. vermissing van de boot of bij brandschade.
Schade op welke wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van
opdrachtgever, blijft volledig voor de rekening van de opdrachtgever.
De boot dient minimaal WA+ BRAND/DIEFSTAL verzekerd te zijn voordat deze ter stalling
wordt aangeboden.

Voorwaarden Winterstalling:
Art. 1. Definities
Aanbieder winterstalling: Ebim-Service Vinkeveen, Wilgenlaan 41, 3645 EM Vinkeveen
Opdrachtgever: Eigenaar van de boot, welke ter stalling wordt aangeboden aan de jachtwerf.
Boot: Vaartuig welke ter stalling aangeboden wordt, inclusief goederen in/op of bevestigd aan het vaartuig.
Stalling: Het doen opslaan van de boot in of op een daartoe door de jachtwerf ingerichte plaats. Dit kan zowel binnen als buiten
zijn, dit in overleg met opdrachtgever.
Art.2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarde zijn van toepassing op het moment dat de opdrachtgever aangeeft gebruik te willen maken van de stalling.
Art.3. Aansprakelijkheid
Ebim-Service Vinkeveen is niet aansprakelijk bij diefstal c.q. vermissing van de boot of bij brandschade. Schade op welke wijze
dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van opdrachtgever, blijft volledig voor de rekening van de opdrachtgever.
De boot dient minimaal WA+ BRAND/DIEFSTAL verzekerd te zijn voordat deze ter stalling wordt aangeboden.
Art.4. Brandgevaarlijke stoffen
Gasflessen of losse benzine tanks aan boord te houden is ten strengste verboden. U dient deze uit de boot te halen, vóórdat de
boot de winterstalling in gaat. Dit geldt ook voor de accu’s.
Art.5. Termijn
Het termijn van stalling vangt aan op 15 oktober 2019 en eindigt op 16 april 2020. Als U wilt dat de boot eerder uit de
winterstalling wordt gehaald, dan worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Als u zelf wilt dat u boot langer in de
loods blijft staan, dan zullen daar ook extra kosten voor worden gerekend.
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Art.6. Klussen in gehuurde ruimte
Het is mogelijk om een ruimte te huren om zelf aan uw vaartuig te klussen. Dit gaat in overleg met de verhuurder.
*
Indien er gebruik wordt gemaakt van het huren van een ruimte en er wordt gebruik gemaakt van elektra en water, dan zal dit in
rekening worden gebracht. Voor de hele periode tot 16-4-2020 zijn de kosten; € 3,50 per m2, exclusief 21% btw.
*
U dient rekening te houden, met andere vaartuigen die ook in de stalling liggen. Bij schuur/slijp of ander werkzaamheden waar
stof ed. vrij komt, het verzoek te zorgen, dat er een zeil wordt opgehangen, zodat het stof ed. op één plek blijft.
*
Er wordt een borg gerekend voor de sleutel van de loods, deze bedraagt, € 25,=. Als de sleutel in ingeleverd, wordt de borg
teruggestort.
*
Op zondag mag er niet worden gewerkt in de stalling.
*
Als het vaartuig gereed is, en deze weer de loods uitgaat, verwachten wij van U, dat alles weer opgeruimd wordt en al het afval
op de juiste wijze wordt afgevoerd. Wordt dit niet gedaan, dan zullen wij dit zelf verzorgen en worden alle kosten daarvoor bij u
in rekening gebracht.
Art.7. Ter stalling aanbieden en afhalen van boot.
Van het aanbieden van de boot dient Ebim-Service Vinkeveen minimaal 5 dagen vooraf in kennis te worden gesteld. Bij het
ophalen van de boot geldt een termijn van 10 dagen. Aan gestelde termijn kan door opdrachtgever geen rechten worden
ontleend.
Art.8. Betaling
Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na factuur datum. Alle betalingen geschieden door overmaking van deze factuur, op het
rekeningnummer wat op de factuur staat.

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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