Kempers Watersport b.v.
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
+31 (0)172-50 30 00
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl
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BIC
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BTW-nr.
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Haarlem 34081400
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Inschrijving LIGPLAATS
UW GEGEVENS:
Naam + voorl.

:

Telefoon

:

Adres

:

Mobiel

:

Postcode en plaats :

E-mail

:

SCHEEPSGEGEVENS:
Naam schip

:

Lengte

Merk

:

(incl. roer, boegspriet, preekstoel, buitenboordmotor e.d.)

Type

:

Breedte

:

Diepgang

:

Registratienummer :

Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor een ligplaats bij Kempers Watersport te Aalsmeer (bij Leimuiden). De
inschrijving is geheel vrijblijvend en kosteloos. Ondergetekende zal z.s.m. doorgeven wanneer de inschrijving kan komen te
vervallen.

WENSEN TEN AANZIEN VAN DE LIGPLAATS:


ZOMERligplaats m.i.v. seizoen/jaar ____________
Maat/Soort box:
Houdt rekening met de totale lengte incl. roer, boegspriet, preekstoel, buitenboordmotor e.d. bij de keuze van de box. De
lengte van de boot moet minimaal 10 cm korter zijn dan de boxmaat. De boot mag niet uitsteken uit de box! Alle boxen
aangeduid met ‘luxe’ liggen aan een vernieuwde steiger.









 8,00 luxe
6,00 (zonder zijsteiger)
6,00 luxe
 8,50 luxe
7,00 luxe
 9,00 luxe
7,30 (zonder zijsteiger)
 10,00
7,50 luxe
 11,00
 11,00 luxe
8,00 (zonder zijsteiger)
zomerstalling op de jollensteiger
zomerstalling in droge loods met kraanabonnement




zomeraansluiting electra
zomerstalling trailer




JAARligplaats in waterloods
JAARaansluiting electra in waterloods







12,00
12,00
13,00
14,00
15,00

luxe
luxe
luxe
luxe

Ondertekende verklaart hiermee bekend te zijn met het feit dat Kempers Watersport alleen lig- en stallingsplaatsen verhuurt
onder voorwaarde van het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. De facturering vindt plaats in termijnen:
50% per 1 februari en 50% per 1 april met een incassotermijn van 14 dagen.

Plaats:

Datum:

Handtekening huurder:

Plaats:

Datum:
Handtekening verhuurder:

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur lig- en/of
bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), op al onze reparatie/onderhouds overeenkomsten zijn van toepassing de
Hiswa Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en op al onze jachtmakelaardij overeenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam gedeponeerde tekst, welke voorwaarden u ter hand zijn gesteld.
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