
VOORBEELD

Huurovereenkomst Ligplaats WSV Binnenrijn

Ondergetekende,
Persoonlijke gegevens 

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Huurder van Ligplaats nr. ___________________________________          gaat hiermee met WSV Binnenrijn een huurovereenkomst aan voor  
een ligplaats voor de periode van 1 april tot 1 november. De huurovereenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd,  
tenzij voor 31 december  van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd. 

De Ligplaats is bestemd voor onderstaand vaartuig:

Gegevens van de boot 

Naam van de boot: ________________________________________________

Type van de boot: ________________________________________________

Afmetingen van de boot: Lengte: ________________________________  Breedte: ________________________________ 

 1. Huurder zal de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.  De huurtarieven worden jaarlijks vastgesteld in de  
  algemene ledenvergadering van WSV Binnenrijn.

 2. Huurder verklaart in te stemmen met de toegekende ligplaats en het daaraan verbonden liggeld alsmede kennis te  
  hebben genomen van het van toepassing zijnde huishoudelijk reglement van de vereniging.

 3. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering van de boot. Met het indienen en ondertekenen van  
  deze overeenkomst verklaart Huurder dat bovenstaand vaartuig minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA)  
  is verzekerd bij  
  
  verzekeraar: ________________________________________________  
  
  onder polisnummer: ________________________________________________ 

 4. Het is niet toegestaan een andere ligplaats in te nemen dan overeengekomen dan wel is aangewezen. Ligplaats mag  
  uitsluitend gebruikt worden voor bovenvermeld vaartuig. Onderhuur of bruikleen van een ligplaats is niet toegestaan.  
  De huurovereenkomst is gebonden aan het vaartuig waarvoor een ligplaats is toegekend.

	 5.	 Indien	huurder	een	ander	vaartuig	wenst	aan	te	schaffen	en	een	nieuwe	huurovereenkomst	wenst	aan	te	gaan,	dient			
  hij vóór aanschaf van het vaartuig WSV Binnenrijn te informeren over de aard en afmeting van het nieuwe vaartuig.   
  Vervolgens zal WSV Binnenrijn beslissen of de huurovereenkomst kan worden omgezet naar het nieuwe vaartuig.

 6. Huurder is verplicht zijn schip in ordentelijke staat te houden en op deugdelijke wijze vast te leggen. 

 7. Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan het gehuurde (zoals bevestigingsmateriaal   
  permanent aan steigers of palen).
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 8. Indien huurder gedurende één zomerseizoen geen gebruik maakt van het gehuurde wordt de huurovereenkomst  
  automatisch beëindigd zonder dat opzegging door verhuurder is vereist.

 9. Indien de huurovereenkomst om wat voor reden ook eindigt, is de huurder verplicht om zijn toegewezen ligplaats   
  uiterlijk vóór het einde van de huurovereenkomst te ontruimen. Indien die ontruiming niet tijdig heeft plaatsgevonden  
  is het bestuur gerechtigd om zelf in die ontruiming te voorzien op kosten van de huurder. Indien het gehuurde eerder  
  is ontruimd dan tegen het einde van de huurovereenkomst is het WSV Binnenrijn toegestaan het gehuurde aan een an 
  der in gebruik te geven, zonder dat de oorspronkelijke huurder enig recht kan doen gelden op vergoeding.

  10. WSV Binnenrijn kan op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook aan personen,  
  vaartuig of eigendommen van huurder.

  11 De huurder is verplicht om gebreken aan het gehuurde zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur van  
  WSV Binnenrijn.

  12. De huurder is verplicht zich te gedragen zoals het een goed huurder betaamt en er voor zorg te dragen dat de zijnen   
  of haren zich aldus gedragen. Hij of zij is verplicht de door hem of haar gehuurde ligplaats netjes te houden overeen  
  komstig de bestemming. 

  13. De kosten van herstel van schade of extra onderhoud aan ligplaats en steigers als gevolg van onoordeelkundig  
  gebruik door de huurder c.s. zijn voor rekening van de huurder.

  14. Ieder is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van brand en ten behoeve van de  
	 	 veiligheid.	Het	gebruik	van	open	vuur	nabij	de	ligplaatsen	is	ten	strengste	verboden.	Opslag	van	brandbare	stoffen	 
  en andere chemicaliën, van welke aard dan ook, in het vaartuig is niet toegestaan, met uitzondering van de  
  gebruikelijke brandstofvoorraad in de vaste brandstoftank van het vaartuig. 

  15. Ieder dient er voor zorg te dragen dat de ligplaatsen en de Binnenrijn gevrijwaard blijven van verontreinigingen  
	 	 van	welke	aard	dan	ook	(zoals	oliën,	chemicaliën,	verfstoffen).	

  16. Op of bij de ligplaatsen is het maken van reclame voor welk doel dan ook niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor  
  het venten of anderszins artikelen ter verkoop aanbieden.

  17. Het gebruik van barbecue of van kooktoestellen is niet toegestaan op de steigers en bij de ligplaatsen. 
 
Aldus overeengekomen in tweevoud: 

Handtekening huurder: ______________________________________________________________________ datum: _________________________________

Handtekening bestuur WSV Binnenrijn: ________________________________________________ datum: _________________________________
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