Huurovereenkomst Winterstalling
Bouwmeester Watersport BV
periode 01/10/2019 tot 01/04/2020
0184-615178 rianne@bouwmeesterwatersport.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gegevens klant
Gegevens vaartuig:
Naam:…..........................................................
Merk vaartuig:............................................................................
Adres:…..........................................................

Naam vaartuig:...........................................................................

postcode:….....................................................

Vaartuig type:…..........................................................................

plaats:…..........................................................

Motortype:…...............................................................................

Telefoon:..........................................................

Lengte:.......................Breedte:.......................M2:......................

E-mail:…..........................................................

Meten maximale lengte (incl. motor, staart, ankerrol) X maximale breedte

Winterwbui

Stalling waterscooter buiten

€ 150,-

□

Winterwsch

Stalling waterscooter binnen

€ 250,-

□

Winterwshow

Stalling waterscooter binnen verwarmd (boven in showroom)

€ 350,-

Stalling bu

Stalling boot buiten

€ 20.- per m2

Stalling bi

Stalling boot binnen

€ 30,- per m2

Stalling boot buiten aan de “Overkant”.

€ 25,- per
lengtemeter

□

□

Stalling waterscooter

Stalling boot

□
□

(Alleen aan de “Overkant” heeft u toegang om te klussen)

□

Afkopen

□

Meehelpen

Bij de “Overkant” werken we op basis van vrijwilligers. Het wordt op
prijs gesteld dat u meehelpt met hellingen. Heeft u niet die
mogelijkheid hiervoor, kunt u dit afkopen. Wilt u wel meehelpen,
nemen we contact op.

€ 50,- afkopen

Najaar: Boot varend bij u thuis / onze steiger* ophalen
indien u aan de Giessen woont.

€ 50.-

□

ophalen

□

wegbrengen

Voorjaar: Boot varend bij u thuis / onze steiger* brengen,
indien u aan de Giessen woont.

€ 50.-

Wij halen de accu uit de boot, testen deze en zorgen gedurende de
winter dat deze opgeladen blijft. In het voorjaar testen wij de accu
nogmaals en zorgen wij dat de accu weer aangesloten is.***

€ 30.-

Boot onder stootrand afspuiten

€ 65.-

□

Accu onderhoud

accu winter

□

Schoonmaken****

afspuiten

(bij de “Overkant” in overleg)

□

Schoonmaken
schoonmaken
m

□
□
□
□

antifouling n

antifouling nieuw (1 hechtlaag en 2 lagen antifouling)

€ 50.- per m2
incl. materiaal

antifouling v

antifouling verversen (1 laag antifouling)

€ 20.- per m2
incl. materiaal

kleine beurt

€ zie tarieven
website

grote beurt

€ zie tarieven
website

proefdraaien motor in het voorjaar

€ 10.-

winterklaar maken motor (gratis i.c.m. beurt)

€ zie tarieven
website

winterklaar maken toilet en drinkwatersysteem

€ 150,- incl.
materiaal

□

□
□

Bovenstaande “boot afspuiten” is hierbij niet van toepassing.

€ 200,- (tot 4M),
incl. materiaal
€ 35.- per meter
langer meerprijs
€ 10.-

Onderhoud motor

□

(bij de “Overkant” in overleg)

folie over boot tegen stof gedurende de winter (alleen bij
binnenstalling)

folie

Antifouling**

Boot onder stootrand geheel schoonmaken. (algen verwijderen)

proefdraaien

Winterklaar maken
wk3

*Aankruisen wat van toepassing is / doorhalen wat niet van toepassing is.
**Bij aanbrengen antifouling is boot geheel schoonmaken onder stootrand verplicht. (of de boot moet schoon worden aangeleverd)
***Indien in het voorjaar geconstateerd wordt dat een nieuwe accu noodzakelijk is en bij ons aangeschaft wordt, worden kosten “accu onderhoud” in mindering gebracht.
****Prijs kan afwijken indien er extreme of minimale vervuiling is.

Plaats en datum:………………………………..............Plaats en datum:………….….……………………….....................
Handtekening Consument: …………………………… Handtekening Bouwmeester Watersport:…................................

Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor bovenstaande periode. De Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Bergplaatsen, afgedrukt op aangehecht papier, zijn van toepassing op deze
overeenkomst. De stalling van de “Overkant” heeft andere voorwaarden dan Bouwmeester Watersport. Zie aangehechte pagina`s voor juiste voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Bergplaatsen “BOUWMEESTER WATERSPORT”
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bouwmeester Watersport: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een bergplaats voor een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een
vaartuig en/of deel van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken
en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. Bergplaats: een door Bouwmeester Watersport aan de consument ter beschikking gestelde ruimte op de wal ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig.
e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Bouwmeester Watersport zich verbindt om de consument tegen betaling een bergplaats in gebruik te geven.
f. Elektronisch: per e-mail of website.
g. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
h. Winterberging: de overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar.
i. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.
j. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.
ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van bergplaatsen voor vaartuigen
ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM
1. Bij het sluiten van de overeenkomst eist Bouwmeester Watersport betaling van gehuurde binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is de consument verplicht een huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte.
ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op
de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van Bouwmeester Watersport of door overmaking naar een door Bouwmeester Watersport aan te wijzen bankrekening
geschieden.
2.
De
consument
is
in
verzuim
vanaf
het
verstrijken
van
de
betalingsdatum.
Als na het verstrijken van de termijn nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is Bouwmeester Watersport gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Bouwmeester Watersport bovendien gerechtigd het genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door Bouwmeester Watersport in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de
invordering
van
het
verschuldigde
bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij Bouwmeester Watersport te
worden ingediend.
ARTIKEL 6 - ANNULERING
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang
van de huurperiode. In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode die is omschreven in de overeenkomst.
ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP
1. Bouwmeester Watersport is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook
gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
2. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt
dan € 10.000,-- heeft Bouwmeester Watersport, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits:
- Bouwmeester Watersport de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde
bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist,
3. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.
ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens Bouwmeester Watersport nakomen.
2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
4. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de bergplaats. Bouwmeester Watersport heeft
het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
5. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.
6. Bij gebruik van de binnenstalling is toegang voor de consument of derden voor de gehele winterperiode niet mogelijk.
7. Het uit de stalling halen van de boot binnenstallng na telefonisch of elektronisch verzoek consument,vanaf op of omstreeks 1 april.
8. Eerdere tewaterlating dan 1 april is alleen mogelijk als dit door consument uitdrukkelijk op de huurovereenkomst is vermeld en de boot als (één van de) laatste boten op de kant/stallingsplaats
staat. Uitzonderingen niet mogelijk.
9. Gasflessen dienen niet aanwezig te zijn in de boten.
10. Iedere boot dient een minimaal 2 kg brandblusser paraat te hebben staan.
ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN Bouwmeester Watersport
1. Bouwmeester Watersport is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken in de stalling te handhaven.
2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is Bouwmeester Watersport gerechtigd om op kosten van de consument de noodzakelijke voorzieningen
te treffen. In spoedgevallen mag Bouwmeester Watersport dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing
gehoor heeft gegeven.
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
1. Bouwmeester Watersport verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij Bouwmeester Watersport. Bouwmeester Watersport is jegens de
consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Bouwmeester Watersport, aan
personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
2. Door de grote diversiteit aan rompvormen en gewichtsverdelingen is het hellingen altijd voor risico van de consument.
3. 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.
4. De vaartuigen zijn/worden niet door Bouwmeester Watersport 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.
5. De consument is jegens Bouwmeester Watersport aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan
personeelsleden dan wel aan door de consument genodigden.
ARTIKEL 12 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van Bouwmeester Watersport.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden
tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel van Bouwmeester Watersport in de nakoming van één
van hun verbintenissen aan Bouwmeester Watersport respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.
In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en
op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Bergplaatsen “OVERKANT”
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn BTW vrij. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.Botenstalling de Overkant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een bergplaats voor een vaartuig.
b.Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een
vaartuig en/of deel van een vaartuig.
c.Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en
inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
d.Bergplaats: een door de botenstalling de Overkant aan de consument ter beschikking gestelde ruimte op de wal ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig.
e.Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de botenstalling de Overkant zich verbindt om de consument tegen betaling een bergplaats in gebruik te geven.
f.Elektronisch: per e-mail of website.
g.Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
h.Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.
i.Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.
ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van bergplaatsen voor vaartuigen
ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de botenstalling de Overkant een elektronische
bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.
ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM
1. Bij het sluiten van de overeenkomst eist Bouwmeester Watersport betaling van gehuurde binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is de consument verplicht een huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt
onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten. Deze kosten zijn € 150,00 voor een periode van 2 weken, elke week daarna € 10,00 met een maximum van € 250,00
totdat de volgende winterstallingperiode (1 oktober) weer ingaat, vanaf dat moment gelden de winterstallingtarieven weer, en worden extra in rekening gebracht.
ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op
de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van botenstalling de Overkant of door overmaking naar een door botenstalling de Overkant aan te wijzen bankrekening
geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Als na het verstrijken van de termijn nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is botenstalling de Overkant gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3, Indien de consument in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is botenstalling de Overkant bovendien gerechtigd het genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door Bouwmeester Watersport in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de
invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 5% over de
daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4, Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij botenstalling de Overkant te
worden ingediend.
ARTIKEL 6 - ANNULERING
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór
aanvang van de huurperiode. In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode die is omschreven in de overeenkomst.
ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP
1. De botenstalling de Overkant is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook
gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
2. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt
dan € 10.000,-- heeft de botenstalling de Overkant, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits:
- de botenstalling de Overkant de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde
bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist,
3. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.
ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de botenstalling de Overkant nakomen.
2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de botenstalling de Overkant door de consument worden verricht. De
botenstalling de Overkant moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle
andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de botenstalling de Overkant.
4. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
5. Het is de consument verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen
van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.
6. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de bergplaats. De botenstalling de Overkant
heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
7. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.
8. Locatie de overkant is toegang wel mogelijk, bij Bouwmeester Watersport, Binnendams 40 te Hardinxveld-Giessendam is tegen borg een sleutel af te halen voor de toegangsdeur.
Werkzaamheden aan de boot op locatie de overkant uitsluitend op maandag tot zaterdag vanaf 8:00 uur tot zonsondergang en met minimale geluidsproductie. Slijp, borstel en schuurwerk altijd na
afspraak/toestemming helling/stalling baas.
9. Te waterlating: buitenstalling Locatie “de Overkant” in volgorde dat de boten op de kant liggen, beginnende met de eerste boten op of rond 1 april.
10. Eerdere te waterlating dan 1 april is alleen mogelijk als dit door consument uitdrukkelijk op de huurovereenkomst is vermeld en de boot als (één van de) laatste boten op de kant/stallingsplaats
staat. Uitzonderingen niet mogelijk.
11. Bij botenstalling de overkant is ten strengste verboden om de boot af te spuiten met een hogedrukreiniger.
12. Tijdens alle werkzaamheden aan boten op locatie de overkant, in het bijzonder het schuren, schrappen of anderszins schoonmaken/bewerken dient er een afdekzeil onder de boot te worden
geplaatst zodat al het vuil wordt opgevangen, dit zeil dient u nadien (dezelfde dag) zorgvuldig op te vouwen (zodat het vuil er niet vanaf valt) en van het stallingsterrein weg te voeren naar de juiste
afvalverwerker. Ook alle overige afvalstoffen binnen 1 dag afvoeren buiten het stallingsterrein naar de daarvoor bestemde afvalverwerker.
13. Gasflessen dienen niet aanwezig te zijn in de boten of op het haven/stallingsterrein.
14. Iedere boot dient een minimaal 2 kg brandblusser paraat te hebben staan.
15. De consument dient minimaal maandelijks de toestand van zijn boot en toebehoren te controleren.
ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BOTENSTALLING DE OVERKANT
1. De botenstalling de Overkant is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de botenstalling de Overkant gerechtigd om op kosten van de consument de noodzakelijke
voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de botenstalling de Overkant dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn
waarschuwing gehoor heeft gegeven.
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
1. De botenstalling de Overkant verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de botenstalling de Overkant. De botenstalling de Overkant
is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de botenstalling de
Overkant, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
2. Door de grote diversiteit aan rompvormen en gewichtsverdelingen is het hellingen altijd voor risico van de consument.
3. 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.
4. De vaartuigen zijn/worden niet door de botenstalling de Overkant 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.
5. De consument is jegens de botenstalling de Overkant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan
personeelsleden danwel aan door de consument genodigden.
ARTIKEL 12 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de botenstalling de Overkant.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden
tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezelijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel van de botenstalling de Overkant in de nakoming van
één van hun verbintenissen aan de botenstalling de Overkant respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.
In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade
en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

