LIGPLAATS OVEREENKOMST

seizoen …………………………

Ondergetekenden:
Huurder: ………………………………………………
Adres:
………………………………………………
Postcode:
……………………………………………….
Woonplaats: ………………………………………………
Land:
………………………………………………
Telefoon:
……………………………………………..
Paspoort/rijbewijsnr:…………………………………….
Mailadres:
……………………………………………..

Verhuurder: North-Line Yachts
Kelvinstraat 2D
8861 ND Harlingen
0517-391054
info@north-line.nl
S. van Sluis

Scheepsnaam:………………………………………………..
Scheepmerk/type: …………………………………………

Lengte:

………………………

Breedte: ………………

Diepgang: …………………

Wil vanaf / Möchte ab 01/04………… een contract / eine vereinbarung für:
0 1 Jaar / 1 Jahr
0 2 Jaar / 2 Jahre 0 in een keer betalen/zhalung einmalig 0 betaling per jaar/Zahlung pro Jahr
0 3 Jaar / 3 Jahre 0 in een keer betalen/zhalung einmalig 0 betaling per jaar/Zahlung pro Jahr
Prijslijst ligplaatsen/ Preisliste liegeplätze
Ligplaats / Liegeplätz
10
11
12
13
Boxbreedte / Breite
3.6 € 1.110 € 1.250 € 1.375 € 1.500
4.0 € 1.250 € 1.395 € 1.530 € 1.685
4.4 € 1.360 € 1.490 € 1.675 € 1.845
5.3 € 1.565 € 1.525 € 1.910 € 2.080
Prijzen zijn op basis van jaartarief / Preisen handelt es sich um

14
15
€ 1.655 € 1.760
€ 1.810 € 1.960
€ 2.000 € 2.085
€ 2.250 € 2.290
Jahrestarife

16
€ 1.900
€ 2.100
€ 2.310
€ 2.595

17
€ 2.030
€ 2.240
€ 2.475
€ 2.780

Stroom en wateraansluiting / Stromanschluss und wasser
€ 50,Servicekosten / Service
€ 100,Verbruik electra per kWh / Verbrauch elektrischer Anschlus
€ 0,50
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW / Preisen Inklusief Mehrwertsteuer
Een huurovereenkomst is geldig van de periode 1-4 tot 1-4 van het daaropvolgend jaar. De overeenkomst is geldig voor de
periode die u aangegeven heeft, dit kan zijn 1 2 of 3 jaar. Alle overeenkomsten worden stilzwijgend onder de zelfde
voorwaarden en dezelfde periode verlengd. De overeenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. De schriftelijke
opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor de nieuwe huurperiode te zijn ontvangen. Bij aankoop van een ander schip dient een
nieuw contract te worden ingevuld op basis van de nieuwe gegevens.
Behoudens schade als gevolg van grove schuld of opzet van de verhuurder of diens leidinggevende(n), sluit de verhuurder alle
aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, met uitzondering van schade die eventueel toch gedekt is door een (andere)
verzekering van de verhuurder, indien en voor zover deze in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkering doet.
De vaartuigen die ligplaats houden zijn niet door de verhuurder verzekerd. Huurder dient zelf afdoende te verzekeren.
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):
Bij verzekeraar: ……………………………………………… onder polisnummer: ………………………………..
De NJI Voorwaarden voor winterberging en ligplaatsverhuur, die u aantreft in de bijlage, dan wel op de achterkant van dit
document, zijn van toepassing op deze overeenkomst en u verklaart door ondertekening hieronder kennis hiervan te hebben
genomen.
Huurder verklaart zich te zullen houden aan alle geldende Haven- en Werfreglementen.
Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden dient apart schriftelijk opdracht te worden verstrekt, via het daartoe
beschikbare Onderhoudsformulier Vaartuigen.
Plaats en datum:………………………………………

Plaats en datum:………………………………………

Handtekening Huurder:

Handtekening Verhuurder:

…………………………………….
………………………………………
Bijlage: NJI Algemene Voorwaarden voor Winterberging en Ligplaatsverhuur + NJI Haven- en Werfreglement

