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Ouddorp, 1 augustus 2017 

 

Geachte watersporter,  

 
Hoewel het watersportseizoen nog in volle gang is, wordt het tijd om bij de aankomende 

winterstalling van uw schip stil te staan.  

 

Ons Service Center verzorgt, naast de winterstalling, alle mogelijke onderhouds- en/of 

reparatiewerkzaamheden aan uw schip. En juist de winterstallingsperiode is daar een 

uitstekende gelegenheid voor. 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een winterstallingsplaats wilt reserveren 

en/of welke werkzaamheden er voor u moeten worden uitgevoerd. 

 

Aangezien de milieuregelgeving op jachthavens verscherpt is, hebben wij een aantal 

‘voorschriften’ gebundeld. Deze voorschriften staan verderop vermeld. Wij vragen 

hiervoor uw aandacht. 

 

Op het inschrijfformulier dient u van te voren aan te geven wanneer u uw schip weer te 

water wilt hebben. Wij trachten dan deze richtdatum voor u te realiseren. 

Het inschrijfformulier wordt in behandeling genomen, indien deze is voorzien van uw 

handtekening. 

 

U kunt het inschrijfformulier retour zenden of inscannen en e-mailen naar 

service@mpz.nl. 

 

Wilt u uw schip in de winterstalling binnen plaatsen, dan verzoeken wij u uw inschrijving 

vóór 1 september a.s. aan ons te retourneren i.v.m. de planning. 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op, tel 0111-

671920(2). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

MARINA PORT ZÉLANDE B.V. 

 
Danny Geys 

mailto:service@mpz.nl
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AANMELDINGSFORMULIER 

WINTERBERGING 2017 - 2018 
 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………. . 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………. . 

Postcode ……………………………… Woonplaats …………..………………………………………... .... 

Land  ……………………………………………………………………………………………………. . 

Telefoon dag ……………………………… Telefoon avond ……………………………………….……. ......... 

Mobiel                  ……………………………………………………………………………………. .......................... 

E-mail   …………………………………………………………………………………………………… .. 

Naam schip ……………………………… Merk/type schip ………………………………Bouwjaar  .............. 

Afmetingen Lengte totaal………………………Breedte totaal ………………………...….Gewicht ................. 

Thuishaven …………………………………….Boxnummer………………………………………………. 

 

Sleutel afgegeven*     Nee  Ja   Havenkantoor   Service Center 

        For Sail Yachtbrokers  Fairline NL   ……………………………. 

 

DE WINTERBERGING DUURT VAN 01-10-2017 TOT 01-04-2018 
 

 Winterberging binnen € 63,00 per m
2
 incl. BTW 

 - Halen en brengen vanuit ligplaats te Marina Port Zélande (indien sleutel aanwezig en er zich geen            

bijzonderheden voordoen) 

 - Hijskosten uit / te water 

 - Afspuiten onderwaterschip 

 - Schip op bok plaatsen 

 - Gasfles(sen) van en aan boord, plaatsing in gasflessenkast tijdens stalling (aantal gasflessen…………) 

 - Vorstvrije stalling binnen (de hal is op werkdagen geopend van 8.00 tot 16.30 uur, rond de jaarwisseling zijn we 3 

weken gesloten en is de hal niet toegankelijk) 

 - Exclusief af- en opmasten (zie volgende pagina) 
 

N.B.: het is niet toegestaan om aan binnen gestalde schepen te werken. 

 Winterberging buiten € 29,50 per m
2
 incl. BTW  

 - Halen en brengen vanuit ligplaats te Marina Port Zélande (indien sleutel aanwezig en er zich geen               

bijzonderheden voordoen) 

 - Hijskosten uit / te water 

 - Afspuiten onderwaterschip 

- Schip op bok plaatsen 

- Buitenstalling 
 

 Boot blijft in het water (indien in het voorjaar uit het water, maak tijdig een afspraak) 
 
 

 Weeknr. schip uit water   ……………2017 (streefdatum) 

 Weeknr. schip te water  . …………..2018 (streefdatum) 

Indien u uw schip in de winterberging binnen stalt is het uitermate belangrijk dat u nu al een datum 

voor het te water laten invult, dit om wachttijden in het voorjaar te voorkomen. 
 

 Opmerkingen m.b.t. hijsen schip (kimkieler, kwetsbare loggever etc) 

  .......................................................................................................................................................................................................................  
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DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN WILLEN WIJ GRAAG VOOR U VERZORGEN TEGEN EEN 

UURTARIEF VAN € 71,00 EN DE GEBRUIKTE MATERIALEN. DE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW. 
 

Extra t.b.v. stalling: 
 

 Boot geheel wassen (buitenzijde schip) voor binnenstalling  
 

 Af- en opmasten 

 Stalling mast*  buiten € 6,50 /  binnen € 10,75 per meter, Lengte mast……………..meter.  

 Kraankosten: per keer € 44,75 + arbeid € 71,00 per uur incl. BTW excl. aftrimmen.  
 

 Aftrimmen mast na opmasten 
 

  Zeilen demonteren in najaar     Zeilen monteren in voorjaar 
 

 Stalling bijboot binnen € 63,00 per m
2
 incl. BTW 

 Merk………………………………, Type……………………………….., Naam………………………. 

 Lengte ……………………………., Breedte ……………………………. 
 

Winter- en zomerklaar maken: (wij gebruiken milieu-vriendelijke koelvloeistof) 
 

 Motor(en) en generator(en) spoelen met zoet water, koelvloeistof / winterklaar maken 
 

 Alle pompen en overige vorstgevoelige systemen beveiligen tegen vorst (toilet, airco’s, etc.) 
 

 Motor in voorjaar zomerklaar maken 
 

 Drinkwatersysteem zomerklaar maken 
 

Motor, aandrijving, generator: 
 Servicebeurt inboard motor(en) 

 - Merk motor …………………………., Type motor ……………………………., Bouwjaar ……….. 
 

  Standaard beurt       Grote beurt  
 - Vervangen motorolie(filter)    - Standaard beurt incl. het volgende: 

 - Vervangen brandstof(voor)filter(s)   - Kleppen stellen 

 - Vervangen impeller (indien in motor)   - Koelvloeistof vervangen (indien van toepassing) 

 - Vervangen motorblok anoden   - Vervangen olie keerkoppeling (geen saildrive) 

 - Smeren mechanische bewegende delen   - Evt. extra benodigde controles 

 - Div. (visuele) controles    - E.e.a. volgens specificatie fabrikant 

 - Reinigen wierpot 
 

 Servicebeurt generator(en) 

                Standaard beurt     Grote beurt   
 

 Inspectie en service saildrive 

 Standaard beurt     Grote beurt 
- Reinigen     - Reinigen 

- Smeren      - Smeren 

- Controleren olie     - Vervangen olie 

       - Antifoulen saildrive 

 Inspectie en service stern-drive(s)  

  Standaard beurt      Grote beurt  
 - Controle olie     - Vervangen olie 

 - Smeren vetnippels     - Smeren vetnippels 

            - De- en montage staartstuk en propeller   

- Controle uitlijning  

       - Controle impeller indien in staartstuk, anders bij motorbeurt 
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Accu’s, acculader en omvormer: 
 

 Accu onderhoud, aantal……………….…..(alleen in combinatie met winterberging binnen) 
 - Loskoppelen polen + invetten 

 - Evt. bijvullen met gedemineraliseerd water 

 - Laden en testen 2 x per winter 
 

 Controle acculader  Merk: …………………………. Type: …………………………………… 
 

 Controle omvormer  Merk: …………………………. Type: …………………………………… 

 
Antifouling: 
 

 Antifouling onderwaterschip 

 Bij normaal onderhoud, inclusief gebruikte materialen en arbeid. 

Prijs: € 57,50 per strekkende meter L.O.A. per laag (indien onderwaterschip in goede, gladde staat is) 

 Extra werk aan onderwaterschip i.v.m. bijvoorbeeld een roestige kiel of pokken op nacalculatie. 
 

 Antifoulen van saildrive (bij grote beurt saildrive inbegrepen)  
  

 Antifoulen van stern-drive(s)  

  
Diverse controles / werkzaamheden: 
 

 Controle / vervangen anoden (saildrive, stern-drive(s), schroefas(sen), boegschroef, hekschroef) 
 

 Inspectie en service aan schroef en schroefas (reinigen en smeren) 
 

 Inspectie en service aan boeg/hekschroef (controle / vervangen* olie, vet) 
 

 Inspectie en service aan roer en stuursysteem (stuurkabels) 
 

 Inspectie en smeren buitenboordkranen en huiddoorvoeren 
 

 Service drinkwater systeem (reinigen / vervangen filters, tank spoelen e.d.) 
 

 Controle navigatieverlichting schip + noodzakelijke vervanging lampen etc. 
 

 
Mast, zeilen en dekbeslag: 
 

 Wassen en indien nodig repareren zeilen 
 

 Inspectie en onderhoud tuigage 
 Jaartal tuigage: ………………………………………………………………………………………… 
 

 Inspectie en service van lieren en dekbeslag 

 
Veiligheid: 
 

 Gasslangen en evt. drukregelaar vervangen, gasinstallatie controleren op lekkage 
 

 Keuring reddingsvlot met certificaat en keuringsrapport 
 

 Keuring reddingsvesten (aantal……….) 
 

 Keuring brandblussers / brandblusinstallatie (aantal……….) 
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Poetsen: 
 

 Offerte voor poetswerkzaamheden 

U krijgt van ons een gespecificeerde prijsopgave voor polijsten en waxen van de romp en het dek, het 

reinigen van het teak en/of het antislip en het RVS. 

 Vervolgens kunt u aangeven welke werkzaamheden gewenst zijn. 

 
Extra werkzaamheden: 
 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 
Gaarne offerte van / informatie over: 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 

 

Indien u uw inschrijfformulier ondertekent committeert u zich aan de voorschriften voor stalling van uw 

schip bij Marina Port Zélande (zie bijlage) 

 

 

Datum  ………………………….                                Plaats………………………….…………………. 

 

      

Naam ………………………….                                Handtekening
**

……………………………….   

 

*  Doorhalen wat niet van toepassing is. 

** Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden door ons in behandeling 

genomen (4 betreffende pagina’s). 

*** Hiswa Algemene Voorwaarden Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en Hiswa 

Algemene voorwaarden Huur- en Verhuur, lig- en/of Bergplaatsen zijn af te halen bij het Service 

Center of te downloaden van onze website (www.mpz.nl). 

**** Bij verkorte stallingperiode op verzoek van klant wordt geen restitutie verleend. 
 

http://www.mpz.nl/


 
 

Voorschriften 
voor stalling van uw schip 

 
 De berging en het stallen van uw schip is voor eigen risico. Zorg er dus voor dat uw 

schip ook in de winterperiode goed verzekerd is. Winterberging geschiedt onder 

Hiswa Voorwaarden. Deze Hiswa Voorwaarden staan verderop vermeld. 
 

 Zorg dat de sleutels van uw schip tijdig aanwezig zijn op de door u vermelde locatie 

op het winterstallingsformulier. 
 

 Zorg ervoor dat uw stroomkabel of losgekoppeld is van zijn stroomaansluiting op de 

steiger of dat de sleutel van het elektriciteitskastje ook in ons bezit is. 
 

 Zorg ervoor dat er voldoende stootwillen en losse landvasten aan boord en bereikbaar 

zijn. 
 

 Op het moment dat u er voor kiest uw schip in de winterstalling te plaatsen, dient u 

van tevoren aan te geven wanneer u weer te water wilt. Wij zullen dan trachten deze 

richtdatum voor u te realiseren. 
 

 Het verrichten van werkzaamheden aan uw schip in de winterbergingshal is niet 

toegestaan. 
 

 Dieseltanks vol (laten) tanken voordat u de stalling in gaat. Benzine- en watertank 

dienen leeg te zijn voor de stalling en gasflessen dienen van boord te zijn indien uw 

boot binnen gestald staat. 
 

 Rolfokhoezen en zeilen dienen i.v.m. de wind verwijderd te zijn als het schip buiten 

gestald staat. 
 

 Indien u buiten werkzaamheden verricht aan het onderwaterschip, dient er plastic 

folie onder de boot te liggen om vuil en verf op te vangen. Na afronding van de 

werkzaamheden dient de vloer met een stofzuiger nagezogen te worden. Stofzuigers 

zijn evt. bij ons op afspraak te huur bij het Service Center. 
 

 Onderwaterschepen mogen niet nat geschuurd worden. 
 

 Gebruik uitsluitend schrappers of schuurmachines met directe stofafzuiging (dus geen 

stofzak). Indien gewenst zijn schrappers te huur bij het Service Center. 

Houd rekening met de boten in de omgeving van uw schip. 
 

 Het (tijdelijk) verwijderen van steunen en blokken is niet toegestaan. 
 

 Hoofdschakelaars en alle voorzieningen in uw boot dienen te zijn uitgeschakeld. 

 

Indien u een ladder of rolsteigertje nodig heeft, dan kunt u die, indien beschikbaar, 

kosteloos gebruiken. U kunt zich hiervoor melden bij het Service Center. 

Geen reserveringen mogelijk. 

Het materiaal is gekeurd, het gebruik hiervan geschied op eigen risico. 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om deze regels in acht te houden. Gebeurt dit niet, dan zijn 

de vervolgkosten voor eigen rekening. 



1 
 

 
 
 
 
HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR LIG- EN/OF 
BERGPLAATSEN voor vaartuigen en aanverwante artikelen  

Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen 
van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de 
Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de 
Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep 
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 
39/2011.  
HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit 
ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het 
HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter 
versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.  
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES  
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging 
een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen 
van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig.  

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het 
gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een 
vaartuig.  

C. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te 
bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de 
daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco 
of een vaartuig in aanbouw.  

d. Lig- en/of bergplaats: een door de ondernemer aan de consument of de 
passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten behoeve 
van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.  

e. Passant: een derde die met de ondernemer een huurovereenkomst met 
betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in rekening 
wordt gebracht en op wie de artikelen 4, 5 lid 1, en de artikelen 6 en 7 van 
deze voorwaarden niet van toepassing zijn.  

f. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt 
om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats in 
gebruik te geven.  

g. Elektronisch: per e-mail of website.  

h. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan 
wel bij een contractant van de ondernemer op bezoek is.  

i. Jaarhuur: de huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het 
daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).  

j. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.  

k. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april 
van het daarop volgende jaar.  

l. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de 
winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart 
van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het hellingen, 
het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

m. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en 
gebouwen.  

n. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.  

o. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.  
 
ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en 
verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen.  
2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte die 
nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank te 
stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan door de 
ondernemer aan de desbetreffende consument wordt verhuurd.  
3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een 
vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg 
van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.  
 
ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST  

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de 
consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de 
ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.  
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch 
vastgelegd.  
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te 
worden verstrekt.  
 
ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM  
1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer met de consument 
een vooruitbetaling overeenkomen van: - ten hoogste 50 procent van de 
huursom bij een boeking binnen 3 maanden vóór aanvangsdatum van de 
huurperiode; - ten hoogste 25 procent van de huursom bij een boeking langer 
dan 3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode.  

2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk 
geen gebruik van het gehuurde.  

3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water 
behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen 
huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de 
vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.  
 
ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN  
1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de 
factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen 
huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een 
door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.  

2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De 
ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering 
en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst 
van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn 
genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de 
consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer 
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de 
betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op 
jaarbasis over het verschuldigde bedrag.  

3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke 
blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien 
gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. 
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening 
moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van 
wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 
2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van 
het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het 
verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het 
verschuldigde bedrag.  

4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk 
omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de 
desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.  
 
ARTIKEL 6 - ANNULERING  
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang 
van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst 
annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is 
de consument 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.  
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee 
weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de 
overeengekomen huursom verschuldigd.  
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de 
huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom 
verschuldigd.  
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-
mail te geschieden.  
 
ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR  
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en 
wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar, 
tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.  
2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of 
winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden - 
behoudens het in lid 3 gestelde - en voor dezelfde periode te zijn verlengd, 
tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de 
overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van beide partijen is 
opgezegd.  
3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe 
huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het recht 
om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de 
huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet indien de huursom 
wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de 
ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en 
dergelijke die mede de consument betreffen.  
 
ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP  
1. De ondernemer is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde 
consument onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag 
heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit 
retentierecht.  

2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt, indien sprake is van een 
geschil als bedoeld in artikel 15, de consument dit geschil aanhangig heeft 
gemaakt bij de in dat artikel genoemde Geschillencommissie en voorts de 
consument aan de ondernemer heeft bevestigd dat hij het verschuldigde 
bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.  

3. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde 
bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde 
materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,-- heeft de 
ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en 
levering  

mits: - de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling 
heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit 
aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de 
vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en - de ondernemer na het 
verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de consument bij 
deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag 
binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.  

4. Het recht van verkoop vervalt indien de consument zich tot de in artikel 15 
genoemde Geschillencommissie heeft gewend en het door hem verschuldigde 
bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.  

5. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de 
verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag, indien 
mogelijk, aan de consument te voldoen.  

6. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig 
op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van 
deze teboekstelling.  
 
 
 



2 
 

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
CONSUMENT  
1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de 
huurovereenkomst van of namens de onder-nemer nakomen.  

2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te 
houden.  

3. In het geval van mogelijke verschillen in de tekst tussen de-ze voorwaarden 
en het havenreglement prevaleren deze al-gemene voorwaarden.  

4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het da-gelijks 
onderhoud betreffen alleen met toestemming van de ondernemer door de 
consument worden verricht. De onder-nemer moet, na kennisgeving, toelaten 
dat derden werk-zaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantie-
werkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere 
werkzaamheden van derden is toestemming no-dig van de ondernemer.  

5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.  

6. Het is de consument verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de 
ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit 
laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, 
mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in 
de haven te koop aanbieden van het vaartuig.  

7. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van 
de lig- en/of bergplaats. De onder-nemer heeft het recht van inzage in de 
desbetreffende polis van de huurder.  

8. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebeho-ren ook tegen 
cascoschade te verzekeren.  
 
ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
ONDERNEMER  
1. De ondernemer is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang 
van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.  

2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen 
worden gebracht, is de ondernemer gerechtigd om op kosten van de 
consument de noodzakelijke voorzie-ningen te treffen. In spoedgevallen mag 
de ondernemer dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien 
de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor 
heeft gegeven.  

3. De ondernemer is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, 
mits de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt 
gestoord.  
 
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO  
1. De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn 
vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de ondernemer. De 
ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan 
het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een 
tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn 
dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aange-steld voor de uitvoering 
van werkzaamheden.  

2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het 
risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze 
voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de 
wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen 
betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie 
van de overeenkomst.  

3. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De 
consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door 
de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade 
komt voor risico van de consument.  

4. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die 
wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, 
aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de consument 
genodigden.  
 
ARTIKEL 12 - KLACHTEN  

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of 
elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd 
nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen 
constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.  

2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument 
zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in 
redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.  

3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden 
opgelost, is er sprake van een geschil.  
 
ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST  

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke 
wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel van de 
ondernemer in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de 
ondernemer respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder 
gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden. In 
geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke 
wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt 
op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct 
opeisbare, vorderingen.  
 
ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE Op alle geschillen met betrekking tot deze 
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van 
dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.  
 
ARTIKEL 15 - GESCHILLENREGELING  
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de 
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te 
leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer 
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, 
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).  

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling 
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft 
ingediend.  

3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien 
met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid.  

4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te 
boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide 
partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.  

5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk 
drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig 
worden gemaakt.  

6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de 
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de 
ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, 
moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij 
daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij 
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij 
de rechter aanhangig te maken.  

7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de 
bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van 
bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de 
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  

8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde 
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.  
 
ARTIKEL 16 - NAKOMINGSGARANTIE  

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende 
adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee 
maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. 
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de 
rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van 
gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend 
advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument 
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de 
consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft 
HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid 
het bindend advies nakomt.  

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een 
schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering 
op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op 
de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument 
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- 
uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op 
eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de 
consument.  
 
3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten 
behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is 
voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling 
klachtengeld, re-tournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en 
eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:  
- aan het lid is surseance van betaling verleend;  
- het lid is failliet verklaard;  
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is 
de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is 
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk 
kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.  
 
ARTIKEL 17 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN  
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan-wel 
uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.  
 
ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN  

HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de 

ANWB en de Consumentenbond. 
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