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WINTERBERGING OVEREENKOMST 2015/2016 
Looptijd: 1 oktober t/m 1 mei 
 
Huurder / eigenaar 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………   
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………   
 
Postcode: …………………Woonplaats ……………………………………………………………………………..   
 
Land: ………………………………………………………………………………………………………………  
 
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………   
 
Paspoort-/rijbewijsnr.: ……………………………….. Afgegeven te: ………………………………………………… 
 
Klantnummer: ……………………………………………   
 

Verhuurder 
 
Firmanaam:   Bal & Co. Winterberging  
 
Vestigingsadres:  Industrieweg 4a, 4311 RM Bruinisse  
 
Vertegenwoordigd door: Johan Bal  
 

De verhuurder stelt een ligplaats ter beschikking voor het hierna genoemde vaartuig en aanverwante artikelen: 
 
Scheepsnaam: ………………………………………………………………………………………………………………   
 
Scheepsmodel: ………………………………………………….. …Registratienr.:……………………………………   
 
Aanhangmotor:  ja/nee. Evt. motormerk ………….………………….Serienummer:………………… 
 
Lengte:  ………………………Breedte: ……………… Diepgang: …………… Gewicht………………. 
 
voor de periode van ……../……../…….. tot ……../……../……... Stallingskosten €………… 
 
BIJZONDERHEDEN 
 
 op de wal ( € 35,50 per m2 )   binnen ( € 50,- per m2 )  verwarmde stalling ( € 62,50 per m2 ) 

Stallingsprijzen is incl. uit water/te water/transport en onderwaterschip schoonspuiten    
 
 inclusief afdekken van het schip met zeil / folie (alleen binnen) € 1,25 per m2  €…………… 
 
 inclusief mastservice  verwijderen en terugplaatsen   strijken en zetten €…………… 

Kraankosten per keer € 65 + arbeid á € 60,- per uur 
 
 Antifoulingbeurt p/mtr lengte € 48,-    €…………… 
 
 Romp cleaneren, in de was zetten en uitpoetsen (op aanvraag)  €…………… 

 
 Eenmalige milieutoeslag      € 37,50 

 
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN 
 
 winterklaar maken (motor, sanitair en verwarming)   

 €…………… 
 specifiek onderhoud / reparatie volgens aparte overeenkomst  

 €…………… 
 geen onderhoud      
      TOTAAL €…………… 
- Gebruik van kachels is ten strengste verboden. 
- Alle gasflessen moeten van het schip worden gehaald. 



 

 

 

2 

Industrieweg 12 
4311 RM Bruinisse 
 
www.balwatersport.nl 
Tel.: 0111 – 48 3020 

- Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte antifouling in de loods te verwerken. 
- Het is niet toegestaan werkzaamheden door derden aan uw jacht te laten verrichten. 
 
Bal & Co Winterberging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het vaartuig (en aanverwante artikelen), tenzij er sprake is 
van grove schuld of opzet van Bal & Co Winterberging of diens leidinggevende(n).  
 
Vaartuig(en) van huurder zijn niet door Bal & Co Winterberging verzekerd. Door ondertekening verklaart huurder dat bovenstaand 
vaartuig All Risk of WA-casco is verzekerd bij ……….…………..………. . Het polisnummer is ………………..……….. Huurder draagt 
het volledig risico voor het eventueel niet verzekerd blijken van het vaartuig. 
 
De NJI Algemene Voorwaarden voor Winterberging en Ligplaatsverhuur en het NJI Haven- en Werfreglement zijn van toepassing op 
deze overeenkomst en bevinden zich in de bijlage.  
 
Huurder verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid en de ontvangst van de Algemene Voorwaarden voor Winterberging en 
Ligplaatsverhuur en het NJI Haven- en Werfreglement. 
 
Afspraken over eventuele (onderhouds)werkzaamheden vallen niet onder deze overeenkomst, maar worden separaat bevestigd. 
 
 
Plaats en datum: …………………….………../………../2015   
 
 
 
Handtekening huurder:……………………………………………………………..  
 
 
 
Handtekening verhuurder: 
 
 
 
NJI Algemene Voorwaarden voor Winterberging en Ligplaatsverhuur + NJI Haven- en Werfreglement zie achterzijde formulier. 
 


