Verkoop, reparatie en onderhoud van
binnen -en buitenboordmotoren,
boten, trailers las- en constructiewerk,
stalling en zeilmakerij.

TARIEVEN WINTERSTALLING / ONDERHOUD 2015/2016
Boot in buiten stalling
( minimaal € 150,-)
p/m²
Boot uit en in het water hijsen
Onder water boot schoonspuiten (incl. milieutoeslag)
p/m²
Afdekzeil reinigen + behandelen
p/m²
Accu Service (opslag droog en verwarmd + bijladen)
Buitenboordmotor met afstandbediening de- en montage
Buitenkant boot geheel reinigen + behandelen.
p/m²
Stalling buitenboordmotor in werkplaats tot 25pk
Stalling buitenboordmotor vanaf 30pk

(l×b)
(l×b)
(l×b)
(l×b)

€ 20,00
€ 36,00
€ 6,05
€ 20,50
€ 14,00
€ 55,00
€ 25,50
€ 30,00
op aanvraag

De genoemde prijzen zijn incl.21% btw
LOOPTIJD WINTERSTALLING
De looptijd van winterstalling is van 1 Oktober tot 1 April.
Indien er behoefte is aan een langere stallingperiode kan dit in overleg en tegen een meerprijs.

RESERVEER TIJDIG IN VERBAND MET BEPERKTE STALLINGPLAATSEN
VOL = VOL
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Verkoop, reparatie en onderhoud van
binnen en buitenboordmotoren,
boten, trailers las- en constructiewerk,
stalling en zeilmakerij.

REGELEMENT / AANSPRAKELIJKEID WINTERSTALLING
REGELEMENT
Overdracht vind plaats op een van te voren afgesproken datum en tijd. Huurder bied boot/motor aan
bij Gorsseling Watersport De Rijp. Overdracht vind plaats tussen huurder en medewerker van
Gorsseling Watersport. Op het moment van overdracht controleren beide partijen tezamen boot/motor
op beschadigingen, accessoires en algehele staat voor winterstalling.
Onderhoud zal geschieden gedurende de winterstalling volgens planning Gorsseling Watersport.
Gorsseling Watersport accepteert geen “eigen werkzaamheden” aan boten/motoren op het
stallingterrein. Indien boot/motor bezocht dient te worden tijdens winterstalling kan dit op afspraak en
alleen voor urgente zaken die niet kunnen wachten tot na de winterstalling.
Het in het voorjaar te water laten zal geschieden op een door Gorsseling Watersport vast te stellen
datum, de ophaaldatums zijn aangegeven op het aanmeldingsformulier. Gorsseling Watersport
behoud zich het recht deze datums naar planning aan te passen.
Het bedrag van de stalling is verschuldigd op het moment dat het vaartuig geplaatst is. Het bedrag
van de stalling wordt binnen 8 dagen betaald.
De huurder, waarvan het bedrag niet binnen 8 dagen geïncasseerd kan worden, wordt geacht in
gebreke te zijn. Alle incassokosten zijn voor zijn rekening. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig
van de in gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat hij deze huursom eventueel met
incassokosten zal hebben voldaan.
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Aansprakelijkheid voor schade:
a. Boot/motor dient tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te zijn en verblijft voor rekening en
risico van huurder op ons terrein.
b. Voor zover onze eigen voorwaarden niet worden tegengesproken, geschieden onze transacties volgens de Metaalunie.
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