STALLINGOVEREENKOMST 2020-2021

Stallingovereenkomst tussen stallinghouder ‘Anker Boten BV’ en stallinggebruiker (klant).
Naam stallinggebruiker (klant)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam boot
Merk & type boot
Merk & type motor
Lengte boot
Trailer
Kenteken trailer (indien van toepassing)
Stallinghouder en stallinggebruiker komen overeen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling voor bovenstaande boot inclusief eventuele
trailer.
Wordt de boot met trailer aangeleverd, dan word er 1 meter extra gerekend.
Boten groter dan 7 meter en/of breder dan 2.40m en/of zwaarder dan 1500 kg. Geld geen standaard tarief
van €100,- per strekkende meter. Prijs op aanvraag.
De overeenkomst is aangegaan voor de periode maximaal tussen …1-10-2020... tot en met …30-5-2021...
De actuele stallingsprijzen staan vermeld op onze website, www.ankerboten.nl/stalling
De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door stallinghouder verzekerd. Stallinggebruiker dient zelf zorg te
dragen voor een afdoende verzekering. Het door de stallinggebruiker niet afdoende verzekeren van het
vaartuig komt voor risico van de stallinggebruiker. Met ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de
stallinggebruiker dat bovenstaand vaartuig all-risk, wa-casco of casco is verzekerd.
Stallinghouder is slechts aansprakelijk voor schade indien hem ten aanzien van een schade voldoende mate
van schuld kan worden verweten.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst.
Services door u aangevraagd worden gedurende de stallingsperiode uitgevoerd. Kijk op
www.ankerboten.nl/services voor alle service mogelijkheden van Anker Boten BV.

Aldus overeengekomen te Nieuwerkerk aan den IJssel, d.d. : ......................................
Naam en handtekening stallinghouder

: ................................................................

Naam en handtekening stallinggebruiker

: ................................................................

Ankerboten is een handelsnaam van Anker Boten BV en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK.
Deze voorwaarden staan gepubliceerd op www.ankerboten.nl, op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

Anker Boten BV
1e Tochtweg 76-B
2913 LP Nieuwerkerk aan den IJssel
085 9023 924
info@ankerboten.nl
www.ankerboten.nl
KVK 67515916

