OVEREENKOMST WINTERSTALLING voor seizoen .......................……………………………
Ondergetekenden:
Huurder:

…………………………………………………

Verhuurder:

AVR Stalling en Service

Postcode:

…………………………………………………

Gevestigd te:

Waddinxveen

Adres:

…………………………………………………

Woonplaats:
Telefoon:

…………………………………………………
…………………………………………………

Adres:

Coenecoop 139

Vertegenwoordigd door:

A.J. van Rijn

komen op ………………………… de verhuur respectievelijk de huur overeen van een winterstallingsplaats voor de periode
van ……… / ……… / ……… tot ……… / ……… / ………

n

op de wal

n

inclusief afspuiten onderwaterschip

n
n
n

n binnen à € 39,50 p/m2

n buiten à € 24,95 p/m2

à € ……………………

inclusief hellingen/kranen uit en in het water
Start tarief transport € 24,95
Tarief transport € 0,95 p/km

à € ……………………

à € ……………………

Aantal kilometers ……………………

€ ……………………

TOTAAL

€ ……………………
€ ……………………

De verhuurder stelt aan huurder een plaats ter beschikking voor de stalling van het hierna genoemde vaartuig en aanwante artikelen.
Merk / type vaartuig:

Scheepsnaam:
Lengte:

…………………

BIJZONDERHEDEN

n
n
n
n
n

…………………………………………
…………………………………………

Breedte: …………………

Merk / type motor: ……..………………………………………………

Motornummer: …………………………………………………………
Trailer: ja/nee*

zo ja kenteken ………-………-………

Onderhoudsformulier*

n onderhoud gewenst, zie onderhoudsformulier vaartuigen

Sleutels blijven:

n wel aan boord

Accu blijft:

Brandstoftank blijft:

n wel aan boord
n wel aan boord

n niet aan boord
n niet aan boord

n geen onderhoud gewenst

n niet aan boord

Overig: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verhuurder draagt gedurende de stallingsperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig. Verhuurder
is slechts aansprakelijk voor schade indien hem ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden
verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door verhuurder verzekerd. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een
afdoende verzekering. Het niet verzekeren van het vaartuig door huurder komt voor risico van huurder.

Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart huurder dat bovenstaand vaartuig ‘all risk’, WA-casco
of WA* is verzekerd (* doorhalen wat niet van toepassing is).
De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, die afzonderlijk aan huurder zijn
overhandigd en/of beschikbaar is op www.avrwatersport.nl, zijn van toepassing op deze overeenkomst.
Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden dient apart schriftelijk opdracht te worden verstrekt, via het daartoe
beschikbare onderhoudsformulier vaartuigen.

Datum: …………………………………………

Handtekening Huurder: …………………………………………

Handtekening Verhuurder: ………………………..…………………

