STALLINGOVEREENKOMST
Seizoen 2016-2017 (01-10-2016 t/m 01-05-2017)
Professionals in allround jachtservice

Projectnummer:_________________
Klantgegevens
Naam
Adres
Postcode
Tel.overdag (werk)
Tel.’s Avonds (Privé)
Fax
GSM
E-mail

Ingekomen d.d.:

Woonplaats

@

Bootgegevens
0 Zeilboot / 0 Motorboot / 0 Anders nl.
Merk / Werf
Type
Bouwjaar
Rompmateriaal: 0 Polyester / 0 Staal / 0 Aluminium / 0 Hout /
Scheepsnaam
Ligplaats / Thuishaven__________________________Boxnummer_______________
Lengte o.a.:
m.
Breedte o.a.:
m. Diepgang: ___m.
Gewicht
ton
Hijsmarkeringen aanwezig op schip: 0 Ja / 0 Nee
Bijzonderheden voor hijsen
Boot is (verplicht) verzekerd bij
Polisnummer
0 WA / 0 Casco / 0 All-Risk
Gasflessen zijn verwijderd bij aanlevering schip: 0 Ja / 0 Nee *
* NB: Schepen met gas aan boord worden niet gekraand !
Laadapparatuur:
Merk + Type Acculader/omvormer-combi : *(verplicht in te vullen)

………………………………………………..

Motorgegevens:
Aantal motoren:
Aandrijving: 0 Schroefas / 0 Saildrive / 0 Heckdrive / 0 Jetdrive / 0 Buitenboordmotor
Merk
Type
PK
Bouwjaar________________________________________Draaiuren motor ______________________
Bijzonderheden
Reserveert hiermee een winterstallingplaats voor het seizoen 2016-2017
Voorkeur week uit water
Voorkeur week te water
Schip:
o winterberging van 1-10 tot 1-05 buiten op de kant.
o winterberging van 1-10 tot 1-04 in de ongeïsoleerde loods (L3)
o winterberging van 1-10 tot 1-04 in de geïsoleerde loods (L1)
o winterberging van 1-10 tot 1-04 in de verwarmde loods (L2)
o Wenst extra ruimte om het schip i.v.m. werkzaamheden.
Totale lengte
______________________________
Totale breedte
______________________________
o
o
o

mast leggen en in berging binnen
mast zetten, zoals deze is gelegd.
schip in / uit dok varen.
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m. lengte.

Radar : 0 Ja / 0 Nee
Trimmen: 0 ja / 0 Nee
Zelf: 0 ja / 0 nee

Voorwaarden. Graag uw aandacht hiervoor.

Professionals in allround jachtservice

Artikel: Omschrijving:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Ondergetekende verklaart de HISWA-voorwaarden voor de huur en verhuur van stalling-en/of bergplaatsen + het HISWA Haven- en
Werfreglement ontvangen te hebben, ter kennis hebben genomen en gaat hiermee akkoord.
Deze overeenkomst is voor bepaalde tijd, en eindigt in principe op het moment dat het schip ons bedrijf verlaat.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten m.b.t. reparatie en onderhoud zijn van toepassing de HISWA Algemene aanneming, verkoop, en
leveringsvoorwaarden.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de actuele tarievenlijst van SCHAAP SHIPCARE en gaat hiermee akkoord.
Werkzaamheden zijn alleen toegestaan na overleg met , en goedkeuring van de directie van SCHAAP SHIPCARE.
SCHAAP SHIPCARE is in staat u met allerhande werkzaamheden van dienst te zijn. Bedrijfsmatige werkzaamheden uitgevoerd door derden
zijn niet toegestaan, mits overlegd met de directie.
Het is niet toegestaan om op het terrein of in de loodsen zelf olie te verversen of antivries te spoelen. Dit is alleen toegestaan op de
afspuitplaats op afspraak. (wanneer het schip wordt gekraand) Eventueel oponthoud hierdoor wordt doorberekend volgens het kraantarief.
Het heeft onze voorkeur dat u deze werkzaamheden aan ons uitbesteed.
Op het gehele stallingterrein en in alle loodsen geldt een rookverbod.
Accu’s mogen niet aangekoppeld zijn. Op last van de verzekering is dit ten strengste verboden. (hoofdstroom uit) U kunt ons wel opdracht
verlenen om onder toezicht de walstroom tijdelijk aan te sluiten. Licht ontvlambare stoffen als gas, benzine e.d. mogen niet aanwezig zijn op
ons terrein.
Hijspunten dienen te worden aangeven d.m.v. stickers aan beide zijde van het schip.
Personeel van SCHAAP SHIPCARE is gerechtigd mijn schip te verzetten zonder opgaaf van reden.
Lassen, slijpen, open vuur en het gebruik van elektrische kachels en ontvochtigers is ten strengste verboden.
Schade’s en schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van door u verrichtte werkzaamheden zullen op uw kosten door SCHAAP SHIPCARE
worden uitgevoerd.
U dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke, veilige en goedgekeurde gereedschappen, klimmateriaal, stroomkabels, verloopstekkers etc.
Deze zaken worden door ons niet uitgeleend. Verhuur is wel mogelijk. Informeer naar de voorwaarden.
Het is niet toegestaan om trappen of ladders aan de boot en/of bok te bevestigen. Indien nodig zullen wij deze verwijderen.
Verzoeke geen zeiltjes of kleedjes aan uw schip te bevestigen. Alleen degelijke wintertenten verkleinen de kans op schades. Ondeugdelijke of
losklapperende zeilen kunnen door ons zonder kennisgeving vooraf worden verwijderd.
Bij te water laten gaan wij ervan uit dat de eigenaar(s) hierbij aanwezig zijn. Indien dit niet lukt zullen wij de kosten voor controles en omvaren
doorberekenen. Deze kosten zijn vanaf € 49,50 incl. BTW en worden op nacalculatie berekend.
Op de stallingovereenkomst zijn van toepassing de HISWA Algemene voorwaarden huur en verhuur Lig- en/of Bergplaatsen. Indien wij in uw
opdracht tevens reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, dan zijn gedurende de feitelijke uitvoering van die werkzaamheden
de HISWA Algemene Aannemings- Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.
Een ieder die het haventerrein betreedt dient het Haven- en Werfreglement na te leven.
Uw boot wordt gestald op datum van te water gaan. Deze datum is ruimschoots op tijd met u gecommuniceerd. Indien u voor of na geplande
en communiceerde te water lating te water wilt zullen er boten verplaatst moeten worden. De minimale kosten hiervoor (1x uw boot
verplaatsen) zullen € 50,- bedragen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden
Aanvulling op de HISWA-voorwaarden voor de huur en verhuur van stalling-en/of bergplaatsen + het HISWA Haven- en Werfreglement

21. De aansprakelijkheid van de verhuurder/opdrachtnemer voor schade bij de huurder/opdrachtgever is beperkt tot die schade die het gevolg is
van een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder/opdrachtnemer, personen in zijn dienst of personen die door hem zijn aangesteld ten
behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is dat verhuurder/opdrachtnemer zich primair heeft verplicht tot het in
gebruik geven van een stallingplaats en het daar ter plaatse uitvoeren van de opgedragen reparaties daaraan ondergeschikt is.
Verhuurder/opdrachtnemer verplicht, en gaat er ook vanuit, de huurder/opdrachtgever om zijn schip afdoende te verzekeren tegen risico's
(WA en Cascoverzekering). Het vaartuig zal gedurende het verblijf bij verhuurder/opdrachtnemer niet door hem tegen schade, verlies of
diefstal zijn of worden verzekerd. Indien de huurder/opdrachtgever het hiermee oneens is dient hij dit van te voren te melden.
Huurder/opdrachtgever zal dan een aanvullende verzekering afsluiten en de kosten hiervoor aan de huurder/opdrachtgever doorberekenen.

Aldus opgemaakt en ondertekend:
Datum

:

Plaats

:

Naam (in blokletters)

:

Handtekening

:
Dit formulier s.v.p. zo volledig mogelijk ingevuld retourneren aan:

Schaap Shipcare BV
Vaartweg 77
8243 PD Lelystad
Tel
:0320-260908
Fax :0320-234040
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Bijlage bij STALLINGOVEREENKOMST
Seizoen 2016-2017 (01-10-2016 t/m 01-05-2017)
Professionals in allround jachtservice
Tuigage:
o Zeilen afhalen / drogen
o Zeilen wassen
o Zeilen repareren
o Electra mast loskoppelen
o Giek afhalen
o Mast inspectie / rapportage checklist
o Controle verlichting
o Andere wensen ____________________________________________________________________

Onderhoud algemeen:
o Poetsen romp
o Poetsen dek / opbouw
o Onderhoud teak dek
o Onderhoud RVS
o Antifouling aanbrengen
o Lak of spuitwerk
o Controle op osmose
o Inspectie roerblad
o Andere wensen ____________________________________________________________________
Motor onderhoud:
o Winterklaar maken motor
o Zomerklaar maken en motor opstarten
o Winterklaar maken sanitair en drinkwater systeem
o Zomerklaar maken sanitair en drinkwater systeem
o Watertanks vullen bij te water lating
o Kleine motorbeurt
o Grote motorbeurt
o Accu onderhoud en testen
o Aansluiten op walstroom en periodiek bijladen Walstroom (is alleen in combinatie met accu onderhoud en na testen
mogelijk)
0 1x per week € 130,- incl. BTW
0 1x per maand € 50,- incl. BTW
(Bijladen accu’s is alleen overdag onder toezicht. Zelf bijladen van accu’s is alleen toegestaan als u zelf aanwezig
bent in verband met eisen van de verzekering.)
o Andere wensen ____________________________________________________________________
Diversen:
o schip halen / brengen op locatie in Nederland
o Herstofferen en/of bekleden kussens / gordijnen interieur en/of kuip.
o Aanbrengen / corrigeren hijsmarkeringen (stickers)
o Nieuwe belettering of striping
o Inspectie schroef, schroefas, aandrijflijn
o Saildrive manchet checken (om de 7 jaar vervangen i.v.m. verzekeringseisen; kijk uw polis na).
o Vervangen annode’s
o Installeren electronische apparatuur
o Installeren vuilwatersysteem
o Installeren boegschroef
o Kunt u contact met mij opnemen voor advies over _________________________________________
o Andere wensen ____________________________________________________________________
Mogelijkheden bij te water lating;
o

Lek-check (indien u niet aanwezig bent bij de tewaterlating zullen wij afsluiters e.d. voor u checken).
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