
                      HUUROVEREENKOMST LIG- EN BERGPLAATS                                    
Ondernemer:  Hansa b.v.
Het Sas 10  NL-4475 NA Wilhelminadorp
 + 31 (0)113 223944
 info@hansawatersport.nl   www.hansawatersport.n  l  

Consument:       ……………………….…….............................................................................................................…….….

Adres: ……………………….……………….................................................................................................................

Postcode: ………………………………………….............................................................................................................. 

Woonplaats: ……………………….………………….............................................................................................................

Land: ……………………….………………............................................................................................................….

Telefoon: ……………………….………............................................................................................................…………. 

E-mailadres: …...................................................................................................................................................................

Paspoort-/ID-kaart/Rijbewijsnr.*:..……………………….......................................................................................………….....…
_________________________________________________________________________________________________
komen de huur/verhuur overeen van een lig- en/of bergplaats en aanverwante artikelen  voor de periode van  ..... / ..... / ...... 
tot …... / ...... / .......

Zomerseizoen: □ in het water □ op het buitenterrein □ in de loods

Winterseizoen: □ in het water □ op het buitenterrein □ in de loods

□ inclusief mastservice: verwijderen en terugplaatsen

□ inclusief huur van plaats in mastenstalling 

□ inclusief poetsen/waxen*:       □ romp   □ opbouw

□  inclusief antifouling zetten

□  inclusief wassen:     □ zeilen  □ buiskap

□  inclusief repareren:     □ zeilen  □ buiskap

□  inclusief motoronderhoud        □ kleine beurt  □ grote beurt  □ …................................................................................... 

□  inclusief winterklaarmaken      □ antivries in motor  □ antivries in toilet  □ antivries in drinkwatersysteem

□  inclusief keuren:     □ reddingsvlot  □ reddingsvesten

□  inclusief vervangen anodes     □ ….....................................................................................................................................
De Ondernemer stelt aan Consument een plaats ter beschikking voor een lig- en bergplaats van het hierna genoemde vaar-
tuig en aanverwante artikelen.  
Merk vaartuig: ………………………………………….    Type vaartuig:…………………….………..….….…
Naam vaartuig:…………….……………………………    Registratienr.:....................................................…
Motortype:.......……………………….…………………    Motornummer:.....……………………….…………..
Lengte:................…………… Breedte: ………………    Diepgang: ………....…..... Gewicht: .……….........

BIJZONDERHEDEN.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………...…….....………..…………………...……...…………………..…

Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd.

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 kwalifica-
tie van de overeenkomst. 
De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer 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. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Consument dat bovenstaand vaartuig ‘all 
risk’, WA-casco of WA* is verzekerd bij verzekeraar: …………………..…….. onder polisnummer: …………….……….......
*doorhalen wat niet van toepassing is

De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, zijn van toepassing op deze overeenkomst. 
Consument verklaart zich te zullen houden aan het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement. 
U kunt deze Hiswa documenten verkrijgen bij ons op kantoor en vindt deze op onze website www.hansawatersport.nl. 

Plaats en datum: ………………………………… Plaats en datum: ………….….……………………….

Handtekening Consument: ………………………………… Handtekening Ondernemer: …..………………………………….

http://www.hansawatersport.nl/
http://www.hansawatersport.nl/
mailto:info@hansawatersport.nl

