Levering en Betalingsvoorwaarden voor overeenkomsten met betrekking tot
winterberging, leveringen van goederen en onderhoud/werkzaamheden.

Artikel 1. Toepasselijkheid en begrippen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes, verrichte werkzaamheden,
leveringen van goederen, (ver)huurovereenkomsten en andere rechtsbetrekkingen die verband
houden met de (winter)berging van vaartuigen.
1.2 Onder vaartuig wordt verstaan boten en aanverwante zaken.
1.3 Onder (winter)berging wordt verstaan het tegen betaling ter beschikking stellen van een gedeelte
van een terrein of overdekte ruimte waarop of waarin een vaartuig of aanverwante zaak gestald kan
worden. 1.4 Onder ligplaatsverhuur wordt verstaan het tegen betaling ter beschikking stellen van
een ligplaats aan huurder.
1.5 Onder verhuurder wordt verstaan de ondernemer die de (winter-)berging of ligplaats ter
beschikking stelt en/of met de huurder een overeenkomst tot (winter)berging of li gplaatsverhuur
heeft gesloten.
1.6 Onder huurder wordt verstaan degene die met de verhuurder een overeenkomst tot
winterberging heeft gesloten en/of gebruik maakt van deter beschikking gestelde ruimte of ligplaats.

Artikel 2: Algemene verplichtingen huurder
2.1 De huurder is verplicht het vaartuig allrisk dan wel WA casco verzekerd te laten zijn. Op eerste
verzoek overhandigt de huurder een kopie van de desbetreffende polis(sen), de polisvoorwaarden en
het betalingsbewijs van de verschuldigde premie(s).
2.2 Het is de huurder niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden aan de
boot uit te voeren, tenzij hij hiervoor schriftelijk toestemming
heeft gekregen van de verhuurder.
2.3 De huurder is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet
bevoegd de lig- en of stallingsplaats onder te verhuren of in bruikleen te
geven.
2.4 De huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder, waaronder
het werfreglement van Jachtwerf Coen Rutjes.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Behoudens schade als gevolg van grove schuld of opzet van de verhuurder of diens
leidinggevende(n), sluit de verhuurder alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade van huurder.
3.2 De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden, waaronder begrepen die van de
(Rijks)overheid, inzake door huurder tijdens de contractsduur veroorzaakte milieuschade en/of
verontreiniging. Verhuurder heeft het recht eventuele hiermee verband houdende
schoonmaakkosten, boetes en dergelijke op de huurder te verhalen.
3.3 Bij verplaatsing van het vaartuig door verhuurder is alle risico en eventuele schade voor de
huurder/ eigenaar.

Artikel 4: Werkzaamheden
Op de opdrachten en overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden aan het
vaartuig/boothuis/steiger of werkzaamheden buiten de werf c.q. het doen van leveringen zijn de
Levering- en Betalingsvoorwaarden van toepassing waarvan in dat geval een exemplaar aan deze
voorwaarden is gehecht.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst
5.1 De huurovereenkomst eindigt zodra de overeengekomen duur is afgelopen en wordt niet geacht
te zijn voortgezet, indien het vaartuig hierna nog in de (winter)berging of op de ligplaats aanwezig is.
Tenzij partijen anders met elkaar schriftelijk zijn overeengekomen, worden de vaartuigen wanneer de
huur ondanks het einde van de overeenkomst feitelijk wordt voortgezet op kosten en voor risico van
de huurder (mogelijk elders) geborgen of gestald.
5.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor via een gerechtelijke procedure het vaartuig te (doen)
verkopen, voor het geval de huurder na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand, verzuimt a) de
verhuurder de berging- of stallingkosten te voldoen en/of b) het vaartuig van het terrein van de
verhuurder te verwijderen. Alle vorderingen op de huurder – inclusief de met de verkoop en
eventuele verwijdering/afvoer van het vaartuig gemoeide kosten- mogen uit de verkoop opbrengst
worden voldaan.

Artikel 6: Beëindiging
6.1 Uitsluitend indien de verhuurder met een daartoe strekkend verzoek van de huurder, coulance
halve en uitdrukkelijk instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
6.2 De verhuurder heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Niettemin spant de verhuurder zich in de schade te
beperken door op zoek te gaan naar een vervangende huurder voor de betreffende (winter)berging of ligplaats.
6.3 De verhuurder is, behalve als dit leidt tot storing in de rechten van de huurder, bevoegd om een
onbezette lig- of stallingsplaats van de huurder voor de periode waarin die vrij is, aan anderen te
verhuren.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1 Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de huurder rente
verschuldigd vanaf de vervaldag. De rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente met een
minimum van 10% op jaarbasis. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.
7.2 Bij niet-tijdige betaling is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75.
7.3 De huurder heeft niet het recht om zijn vorderingen met de vorderingen van de verhuurd er te
verrekenen, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder of de
gerechtelijke schuldsanering op verhuurder van toepassing is.

Artikel 8: Retentierecht
8.1 De verhuurder heeft het recht van retentie. Indien de huurder enige verplichting niet nakomt
heeft de verhuurder het recht om het vaartuig van de huurder onder
zich te houden tot op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
8.2 Indien de huurder niet binnen een half jaar nadat verhuurder het recht van retentie he eft
ingeroepen, aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verhuurder, is artikel 5.2 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: Rechtskeuze
9.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
9.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is i n de vestigingsplaats van verhuurder
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verhuurder mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Werfreglement
Dit reglement geldt voor iedereen die zich op het terrein, bestaande uit de haven, de werf, het
bijbehorende(parkeer-)terrein en alle gebouwen op dit terrein, bevindt, om een optimale veiligheid
voor mens, dier en milieu te waarborgen. Los van concrete aanwijzingen van de we rf baas dient u het
volgende in acht te nemen:
Rust, orde en veiligheid

Tenzij hiervoor van de werf baas uitdrukkelijke toestemming is verkregen, is het op de werf, op
straffe van een ontzegging van de toegang door de werf baas, verboden om:
1. hinder te veroorzaken;
2. (huis-)dieren los te laten lopen;
3. een andere ligplaats te kiezen dan is aangewezen;
4. in het gestalde vaartuig te overnachten, dan wel het gestalde vaartuig als verblijfplaats te kiezen.

Verontreiniging

Op straffe van een ontzegging van de toegang door de werf baas, of een vergoedingsplicht van de
verwijdering-/schoonmaakkosten van de veroorzaakte verontreiniging, is het verboden om:
1. uit het boordtoilet afkomstige afvalstoffen in het water te lozen;
2. de jachtwerf te verontreinigen met milieuverontreinigende stoffen, zoals olie, bilge water, vet,
huishoudelijk afval en uitwerpselen van dieren.

Tijdens de berging of ligplaats

Het is op straffe van een weigering toegelaten te worden tot de jachtwerf, verboden om:
1. brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren zoals lassen, slijpen, branden en werken met open
vuur. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van werf baas is het toegestaan gasflessen en losse
brandstoftanks aan boord achter te laten.
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4. accu's (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht.
5. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.
6. werkzaamheden aan in of op het vaartuig te (laten) verrichten, behoudens uitdrukkelijke
toestemming van de werf baas.

Voor de (winter)stalling geldt aanvullend: men mag aan boord geen ( licht)ontvlambare stoffen zoals
gas, benzine, petroleum en kerosine hebben en geen accu’s aangekoppeld laten. De hoeveelheid
brandstof in de vaste brandstoftank ten behoeve van de hoofdaandrijving dient zo beperkt mogelijk
te zijn. De werf baas heeft het recht de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te
sluiten, de toegang tot bepaalde plaatsen te beperken en, indien nodig, het vaartuig te verplaatsen.

Aansprakelijkheid
Behoudens grove schuld of opzet van de jachtwerf of diens leidinggevende(n), is de werf niet
aansprakelijk voor enige schade.
De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals
voornoemd.
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij
koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De
aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.

Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend -,
vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de
in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen

Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat
afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking
worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is
gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan.

Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de
levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deelleveringen
kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en
kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na
ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.
Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan
slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende
een periode van drie maanden na levering.

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot
de garanties welke die producent verstrekt.

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan,
echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maande n na het sluiten van de
overeenkomst.

De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele
administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12: Geschillen
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Overige bepalingen
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kame r van Koophandel
te Gouda.

