LIGPLAATSOVEREENKOMST JACHTHAVEN KROEZE
DE ONDERGETEKENDEN:
De verhuurder, Thomas Kroeze handelend onder de naam “Jachthaven Kroeze” gevestigd te 3755 LD Eemnes aan de
Eemweg 112, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60057890, verder te noemen:
“Jachthaven Kroeze”
en
Naam:
Adres:

Postcode, woonplaats en woonland:

Telefoonnummer(s):
E-mail adres:
verder te noemen “de huurder”
verklaren met ondertekening van deze overeenkomst als volgt te zijn overeengekomen:
Huurder huurt een ligplaats in de haven van “Jachthaven Kroeze”
voor de periode van

20

tot en met

20

Deze overeenkomst heeft betrekking op het vaartuig met de volgende kenmerken:
Scheepsnaam:
Type:

[ ] Zeiljacht [ ] Motorjacht Zeilnummer:

Motortype en plaats:
Lengte

Registratienummer:

[ ] Diesel [ ] Benzine [ ] Elektrisch [ ] Inboard [ ] Buitenboord
m

Breedte

m

Diepgang:

m

Gewicht:

Verzekeringsgegevens van de boot:
[ ] WA [ ] All Risk [ ] Berging
Maatschappij:

Polisnummer:

Huurder huurt van Jachthaven Kroeze de volgende ligplaats:
[ ] aan steiger:

met ligplaatsnummer:

Voor de ligplaatsen gelden de volgende huurtarieven:
Ligplaats in het water
(boxmaat m²)
Staanplaats buiten
(oppervlakte boot m²)
Staanplaats binnen
(oppervlakte boot m² +10%)

Zomer:
€ 26,50 per m²
€ 22,50 per m²
€ 28,50 per m²

Winter:
€ 14,50 per m²
€ 22,50 per m²
€ 28,50 per m²

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele toeristenbelasting.
Huurder is aan Jachthaven Kroeze verschuldigd:

Huur:
Toeristenbelasting:
Overige kosten:
Totaal:

€
€
€
€

Op deze overeenkomst zijn het Havenreglement van Jachthaven Kroeze en de Algemene voorwaarden van Jachthaven
Kroeze, welke als bijlagen bij deze overeenkomst zijn gevoegd en hier onlosmakelijk deel van uitmaken, van toepassing.
Met ondertekening verklaart de huurder kennis genomen te hebben van dit reglement en deze voorwaarden en hiermee
akkoord te gaan.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Eemnes d.d.:

De huurder
Bijlagen:
● Havenreglement van Jachthaven Kroeze
● Algemene voorwaarden van Jachthaven Kroeze

/

/

Namens Jachthaven Kroeze
T. Kroeze

