Winterstalling overeenkomst 2019 / 2020 Just Marine
De ondergetekenden:
1. Just Marine te Heerhugowaard, aan de Nijverheidsstraat 11A, hierna te noemen bewaarnemer,
en
2. De heer/mevrouw ________________, wonende te __________________________,
aan de _______________________________, telefoonnummer __________________,
email____________________________
hierna te noemen eigenaar.

In aanmerking nemende:
-

dat de eigenaar ook de rechtsgeldige eigenaar van de boot is en te kennen geeft deze te willen
stallen;
dat de eigenaar zij/haar boot wilt stallen voor de hierna te noemen koopsom;
dat eigenaar en bewaarnemer de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel
voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Algemene voorwaarden:
Bewaarnemer accepteert geen eigen werkzaamheden aan boten, trailers en motoren tijdens de
winterstalling.
Indien uw boot, trailer of motor bezocht dient te worden tijdens de winterstalling kan dit uitsluitend op
afspraak. Bij gebrek aan ruimte mag bewaarnemer gestalde goederen onder brengen op een andere locatie.

Artikel 1: Aansprakelijkheid en verzekering
De eigenaar is verplicht zelf de ter stalling aangeboden boot, trailer of motor tenminste W.A en tegen brand,
diefstal, verlies, tenietgaan en beschadiging te verzekeren.
De bewaarnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld aan boven genoemde feiten.
Tijdens de stalling periode 2019/2020 verblijven gestalde objecten geheel voor eigen rekening en risico van
de eigenaar op de stallings locatie van bewaarnemer.
Indien er schades bekend zijn aan boot, trailer of motor dient eigenaar dit vooraf kenbaar te maken aan
bewaarnemer.
Artikel 2: Looptijd winterstalling
De looptijd van de winterstalling 2019/2020 begint op: 31/10/2019 en loopt tot en met 01/04/2020.
Bij een langere stalling periode worden extra stalling kosten door bewaarnemer in rekening gebracht.
Bij vroegtijdig ophalen kan geen bedrag terug worden gevorderd, u betaald voor de gehele stalling periode.
Ophalen en/of bezorgen van de boot, trailer of motor door Bewaarnemer of de eigenaar tijdens kan
uitsluitend na de stalling periode alleen op afspraak
Bij niet vroegtijdig afmelden (na 01/09/19) van het door u gereserveerde aantal m2 t.b.v winterstalling
2019/2020 brengen wij de totale kosten in rekening.

Artikel 3: Vervoer
Trailer huur v.a. € 50,Ophaal en brengservice door Just Marine
Binnen een straal van 15 km normaal
Binnen een straal van 25 km
Binnen een straal van 50 km
Binnen een straal van 75 km
Binnen een straal van 100 km

€ 150,- excl. btw (nu gratis)
€ 165,- excl. btw
€ 190,- excl. btw
€ 220,- excl. btw
€ 270,- excl. btw

Artikel 4: Betaling
De kosten van de winterstalling 2019/2020 in een geïsoleerde hal zijn per m2 € 37,50 excl. 21% btw excl.
bokhuur vermenigvuldigt door het aantal m2 word de totale prijs berekend.
De kosten van de winterstalling 2019/2020 in een dubbel geïsoleerde stofarme verwarmde hal zijn per m2 €
49,50 excl. 21% btw excl. bokhuur vermenigvuldigt door het aantal m2 word de totale prijs berekend.
Extra kosten bokhuur voor de gehele winterstalling periode bedraagt 110,- excl. btw
Extra kosten vervuild onderwaterschip € 2,- per m2 excl. btw (verplicht)
Extra kosten hevig vervuild onderwaterschip € 5,- per m2 excl. btw (verplicht)
Het aantal m2 lengte x breedte van het ter stalling aangeboden object wordt altijd afgerond op hele m2
Betaling van de winterstalling 2019/2020 dient per vooruitbetaling bij aanvang van de stalling periode te
worden voldaan.

Artikel 5: Afmetingen
Lengte ter stalling aangeboden object: _________ CM
Breedte ter stalling aangeboden object: _________ CM

Artikel 6: Gegevens ter stalling aangeboden object:

Boot / Type: ……………………………………….. Serie Nr: …………………………….
Motor / Type: ……………………………………… Serie Nr: …………………………….
Trailer / Type: ……………………………………… Serie Nr: …………………………….
Kenteken Trailer: …………………………………..
Verzekering W.A: …………………………………..
Polis Nr: …………………………………………….

Welke werkzaamheden wilt uit te laten voeren door Just Marine? Vink aan wat van toepassing is
Volledige servicebeurt + winterklaar maken

[

]

Accustalling (ex arbeidsloon voor de - montage) per accu

[

]

Accustalling aan boord met eigen lader per accu

[

]

Schoonmaken en poetsen van de romp incl. materiaal

[

]

Antifouling

[

]

Andere werkzaamheden namelijk: …………………………………………………………………………

Aldus overeengekomen en getekend op ……………………….. te…………………………………..…

bewaarnemer

_____________

eigenaar

_____________

Indien akkoord, graag dit formulier ingevuld en ondertekend retour zenden.
Na ontvangst van een compleet ingevuld formulier is de stalling voor uw boot gereserveerd.
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