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Huurovereenkomst Winterberging 

01-10-2021  tot 01-04-2022 
 
Naam:…………………………………………………Geboortedatum:…..../..…../……….Plaats:…..……………….. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:………………………….Plaats…………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:……………………………………………..Email:……………………………………………………………………….. 
 
Merk:…………………………………………………..Type:…………………………….Registratie:………………………… 
 
Mijn keuze voor de aankomende winter: 

o winterstalling Jetski / 
Waterscooter 

o winterstalling trailer 
o Haal en breng service  

o Onderhoudsbeurt / reparatie 
o Winterklaarbeurt 
o Schade herstel 
o Tuning 

 
Opmerkingen en/of wensen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bij reserveringen dient de klant 25% van de stallingskosten als aanbetaling te voldoen. 
Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen 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. De vaartuigen zijn/worden niet 
door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor afdoende verzekering. Het door 
de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig/gestalde materiaal tegen cascoschade komt voor 
risico van de consument. Met het indienen van deze overeenkomst verklaart Consument dat de onder deze 
overeenkomst gestalde vaartuigen/materiaal afdoende verzekerd is en vrijwaart ondernemer van alle 
aanspraken. 
Onze algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassingen. Wijzigingen op deze overeenkomst 
zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Datum en handtekening       Datum en handtekening 
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Wat doen we bij onderhoud  Onderhoud 

beurt 
Winter beurt 

Olie verversen (alleen bij 4-takt) * * 
Oliefilter (alleen bij 4-takt) * * 
Bougies vervangen * * 
Koeling nakijken * * 
Anoden nakijken en indien nodig vervangen * * 
Uitlezen (alleen bij 4-takt) * * 
Diverse smeerpunten smeren * * 
Accu testen * * 
Proefdraaien * * 
Benzinefilter (alleen bij 2-takt) * * 
Brandstofsysteem nakijken * * 
Jetpomp nakijken * * 
Wearing nakijken * * 
Motorruim reinigen  * 
Motor inwendig conserveren (roestvorming tegengaan)  * 
Motor uitwendig behandelen (roestvorming tegengaan)  * 
Water aftappen  * 
Brandstof stabiliseren   * 
 
 
Tarieven werkplaats per 15-5-2020: Jetski Waterscooter 
Onderhoudsbeurt 2-takt * € 82,50 € 137,50 
Winterbeurtbeurt 2-takt * € 124,50 € 178,50 
Onderhoudsbeurt 4-takt * N/A € 220,00 
Winterbeurt 4-takt * N/A € 261,50 
Onderhoudsbeurt 2-takt in combinatie met winterstalling * € 230,00 € 345,00 
Winterbeurt 2-takt in combinatie met winterstalling * € 274,50 € 384,50 
Onderhoudsbeurt 4-takt in combinatie met winterstalling * N/A € 470,00 
Winterbeurt 4-takt in combinatie met winterstalling * N/A € 509,50 
Stalling per seizoen 2-takt € 176,00 € 247,50 
Stalling per seizoen 4-takt N/A € 302,50 
Stalling enkele trailer ** (dubbele trailer op aanvraag) € 71,50 € 110,00 
Schade herstel *** Op aanvraag Op aanvraag 
Tuning *** Op aanvraag Op aanvraag 
Werkplaatstarief per uur € 59,90 € 59,90 
Haal en breng service per gereden km / uur  €0,75/€40,00 € 0,75/€ 40,00 

Tarieven zijn inclusief BTW 
 
* onderhoudsbeurt is inclusief olie, oliefilter en bougies, exclusief overige materialen. 
** Is toeslag en uitsluitend in combinatie met winterstalling Jetski/Waterscooter. 
*** Indien tuning en/of schadeherstel wordt gecombineerd met winterstalling krijgt u 15% 
korting op de totaalfactuur (de hierboven vermelde korting geldt niet voor 
combinatiepakketten) 


