Winterstalling 2018 – 2019

Binnenboordmotor B.V.

Hieronder vindt u onze stallingvoorwaarden. Deze regels lijken misschien wat formeel, maar zijn uitsluitend
bedoeld om een eventuele samenwerking soepel te laten verlopen. Leest u ze aandacht door en mochten
er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.
Toepasselijkheid
- Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle huurders die enig object in onze stalling stalt.
Stalling
- Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het terrein. De
stallinghouder zorgt voor het stallen.
- Het halen of brengen van het gestald object is enkel mogelijk op (telefonische) afspraak.
- Boten worden door ons uit het water gehaald. En het onderwaterschip wordt door ons afgespoten
waarna de boot wordt geplaatst op solide bootjukken. Na de winterperiode wordt uw boot weer
ter water gelaten.
- Onze binnen stalling is droog en vorstvrij.
- De objecten worden voorzien van plastic folie ter bescherming tegen stof en vuil.
- Winterstalling vanaf 1 september 2018, objecten uiterlijk in mei 2019 uit de stalling.
- Terrein en loodsen ‘s zondags gesloten!
Geboden / Verboden
- Enige onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
- Werkzaamheden e.d. aan het gestald zijn alleen mogelijk in overleg met Rinze.
- Het is niet toegestaan om (ruimte) heaters, verfbranders te gebruiken en/of andere
brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren. Schuren en slijpen is niet toegestaan.
- Schoonmaken en poetsen is toegestaan.
- U dient al uw (chemisch) afval mee te nemen naar huis.
- De huurder dient gasflessen en eventuele jerrycans met brandbare/explosieve stoffen uit het
gestald object te verwijderen alvorens deze in de stallingruimte wordt geplaatst.
- Accu’s moeten losgekoppeld zijn. Accu laden kan alleen overdag.
- Het is verboden in de loodsen te roken.
Aansprakelijkheid / Verzekering
- Stalling geschiedt geheel op risico van de huurder. Deze dient zelf het gestald object naar behoren
te verzekeren, niet verzekerde risico's kunnen nimmer aan de stallinghouder worden toegerekend.
- Huurder dient contract in te vullen met het polis nummer. Deze zijn aanwezig op het kantoor van
Rinze Vlieg.
Betaling / Prijzen
- Alle boten, caravans of campers zijn BTW plichtig.
- Binnen stalling van boten € 29,50/m² excl. 21% BTW. De afmeting van de boot + 10cm extra
rondom. (Boten krijgen een minimale vrije ruimte van 50cm rondom de boot t.b.v. de trap).
- Caravans en campers met doorgaande afmetingen € 250,-/st. incl. 21% BTW, voor de
winterstalling. € 350,-/st. incl. 21% BTW, voor de stalling het gehele jaar. Grotere objecten volgens
prijsafspraak.
- Betaling over de bank of (vooraf) contant bij inleveren winterberging (graag aangeven).
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