
RESERVERING WINTERSTALLING    2019 / 2020

Periode 01-10-" tot 01-04-" Prijs per m2 : € 23,-

Zend datum : - 2019

 

Relatie nummer : Pagina 1 van 1

Naam: Tel. 1: 

Adres: Tel. 2:

Postcode: Tel Mob.:

Plaats: E-mail:

Jacht nummer : - Prijs winterstalling: 0,00€

Naam Jacht: - Lengte: 0,00 M

Thuishaven: Breedte: 0,00 M

Merk schip: Diepgang: 0,00 M

Type ship: Kieltype: 

Soort Jacht: - Voortstuwing:

Mat. romp: Aantal masten:

Gewicht: 0,00+/- Ton LxB totaal 2m: 0,00 m2

LET OP wanneer uw schip in de stalling komt te staan met de mast gestreken op dek, wordt er een toeslag van 
€ 76,27 berekend boven op het winterstallings bedrag.

- Onze botenlift kan schepen tot 30 ton liften, afhankelijk van de gewichtverdeling van het schip.
- Voor het stallen van boten, motoren en masten en het liften of transporteren hiervan, dient de eigenaar zelf een verzekering  af te sluiten.
- wanneer de winterstalling eindigt begint de zomerstalling, kosten per m2 liggen gemiddeld hoger.

GEDURENDE DE STALLING:
- Mag er niet aan boten gelast of geslepen worden.
- Gasflessen en losse benzinetanks moeten van de boot verwijderd zijn.
- Accu's dienen te zijn ontkoppeld van kabels, kabelkemmen en accupolen dienen geisoleerd te zijn.
- U moet verzekerd zijn voor brandschade  voor uzelf en aan derde.
- De gehuurde ruimte dient schoon te worden gehouden.
- U dient zich te houden aan het bijgevoegde werfreglement.

Bijgevoegd zijn de volgende documenten,

1. “De Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 01-10-2014
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.”

2. NJI Algemene voorwaarden Winterberging + NJI Haven- en werfreglement
3. SN-Werfreglement
4. Calamiteiten Noodplan
5. Werfplattegrond

Hierbij bevestigd ondergetekende alle hierboven genoemde voorwaarden en reglementen in ontvangst te hebben genomen,
kennis te hebben genomen van deze inhoud en gaat hiermee akkoord.
Ondergetekende geeft hierbij ook opdracht om werkzaamheden zoals besproken uit te voeren, 
volgens de voorwaarden die worden gehanteerd door Stevens Nautical V.O.F.
Ondergetekende verklaart hierbij ook op de hoogte te zijn van het Calamiteiten Noodplan.

Ondergetekende heeft kennis genomen van het schrijven hierboven en tekent voor akkoord.

Getekend, Plaats: Datum:

Formulier binnen 14 dagen na zenddatum retourneren anders vervalt de reservering 

Openingstijden: ma/ di/ wo/ do. :08:00 - 17:00 vrijdag. :08:00 - 15:00 zaterdag. :08:30 - 16:00 zondag. :gesloten 

Stevens Nautical V.O.F. • Markweg Zuid 5a • 4794 SN Fijnaart/Heijningen • Industrieterrein Dintelmond haven nr. 5460  
T: 0167 528 200 • F: 0167 528 201 • E: info@stevensnautical.nl • I: www.stevensnautical.nl

mailto:T: 0167 528 200 � F: 0167 528 201 � E: info@stevensnautical.nl � I: www.stevensnautical.nl

