STALLING VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid:
•
•
•
•
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zuidwaard Watersport als verhuurder van de
stallingruimte optreedt.
Huurder is een ieder die vaartuig (boot/sloep/jetski etc.) stalt bij Zuidwaard Watersport.
Van de voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Een stallingcontract tussen Zuidwaard en de huurder komt tot stand na ondertekenen van het reservering formulier door de
verhuurder en de huurder, waarbij de huurder verklaard met de inhoud hiervan akkoord te gaan.
Het stallingcontract kan aan het einde van de stallingperiode wederzijds worden beëindigd met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden. Bij gebreke daarvan wordt het contract stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen
stallingperiode.

2. Regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In/uit rijden van het vaartuig gebeurt door Zuidwaard Watersport.
Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
Het is verboden in de stalling te roken.
Het aangeboden vaartuig dient u af te leveren op de overeengekomen datum en achter te laten op de daarvoor aangegeven
plaats.
Disselslot mag geplaatst worden mits Zuidwaard Watersport over een sleutel beschikt.
Indien u het vaartuig wilt ophalen dient u dit tijdig te melden aan Zuidwaard Watersport. Dit kan per telefoon of email.
Het is niet toegestaan om de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding in bruikleen te geven.
Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het vaartuig te verwijderen alvorens het in de stalling
wordt geplaatst. Bij niet voldoening hieraan, zal Zuidwaard Watersport alle hieruit voortvloeiende kosten doorberekenen aan de
huurder.
Brandstoftanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat het object in de stalling wordt geplaatst.
Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig immobiel te maken.

3. Stallingperiode:
•

Stallingperiode is onderverdeeld in jaarstalling en winterstalling
•
Jaarstalling loopt een jaar vanaf de maand waarop u voor het eerst bij Zuidwaard het vaartuig in stalling aanbiedt.
•
Winterstalling loopt van Oktober tot en met April

4. Verzekering:
•

Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden vaartuig WA en Casco te verzekeren.

5. Betalingen:
•
•
•
•

De verschuldigde huur dient 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt.
Zuidwaard behoudt zich het recht om de stallingprijzen jaarlijks aan te passen.
Zuidwaard Watersport heeft het recht het vaartuig vast te houden totdat het verschuldigde bedrag geheel door de huurder is
voldaan.
Restitutie van de huur is niet mogelijk.

