
 
 
 

Ligplaatsovereenkomst winter- en zomerstalling seizoen 2011/2012  
 
Gegevens huurder 
Dhr/Mevr*   Voorletters:    Achternaam:     

Adres:           

Postcode:       Woonplaats:      

Telefoon overdag:    ’s Avonds:     

Email:    @     

Reserveert middels deze overeenkomst een ligplaats bij Jachthaven De Plashoeve BV aan de Baambrugse 
Zuwe 169, 3645 AG Vinkeveen. Gewenste ligplaats/stalling (svp aankruisen): 

□ Winterstalling seizoen 2011-2012  □ Zomerstalling seizoen 2012 

 
Gegevens boot 
Soort boot:  Motorboot / Zeilboot / Anders, nl.  *  Kleur romp:     

Naam schip:      Bouwjaar:   

Merk/Bouwer:       Type:    

Lengte over alles**:     Grootste breedte:    Diepgang:   

Verzekeringsmaatschappij:             Polisnummer:   WA / ALL-RISK* 

 
Ligplaats 
Mij voorkeur gaat uit naar een  Standaard box / Box met zijsteiger / Botenhuis*/*** 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

** Lengte over alles = lengte schip incl. preekstoel, boegspriet, davits, aangehangen roer, enz. 

*** Jachthaven De Plashoeve behoudt zich het recht voor om een afwijkende ligplaats toe te wijzen, e.e.a. samenhangend 

met de beschikbaarheid c.q. indeling van de jachthaven. Voor de tarieven verwijzen wij u naar het bijgesloten prijzenblad. 

 
De winterstalling loopt van 16 oktober t/m 15 april. De zomerstalling loopt van 16 april t/m 15 oktober. De huurovereenkomst 
wordt aangegaan volgens de HISWA Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen (voor 
vaartuigen en aanverwante artikelen) en het havenreglement van Jachthaven De Plashoeve B.V. Deze zijn te vinden op 
onze website www.deplashoeve.nl alsmede op het mededelingenbord bij onze jachthaven. 
 

 
Plaats:……………………….. Datum:………………… Handtekening:………………………… 
Gelieve dit formulier te controleren op eventuele onjuistheden. Wijzigingen/ontbrekende gegevens svp op het 
formulier aangeven/aanvullen. Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan: 

Jachthaven De Plashoeve BV, Postbus 62, 3645 ZK Vinkeveen, Email: info@deplashoeve.nl 
of per fax naar 0297-262947 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
Middels het compleet invullen van het onderstaande en het plaatsen van uw handtekening machtigt u 

Exploitatie Maatschappij De Plashoeve B.V. voor een automatische incasso van het door u verschuldigde 

bedrag t.b.v. winter- en of zomerstalling 2011-2012 en is onlosmakelijk verbonden aan de gelijktijdig gesloten 

ligplaatsovereenkomst 2011-2012. 

 
Bankrek.nr. :  

Naam Bank : _________________________ Plaats :_____________________  

Handtekening : _________________________________________ (****) 

Incasso van het factuurbedrag van de winterstalling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Incasso 

van het factuurbedrag van de zomerstalling 2011 vindt 50% plaats binnen 14 dagen na factuurdatum en de 

resterende 50% eind mei 2011.  

 

(****) Niet ondertekende en/of onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. 

                    

http://www.hiswa.nl/_layouts/Uploads/Algemene%20Voorwaarden%20-%20Huur%20en%20Verhuur%20van%20Lig-%20en%20Bergplaat.pdf
http://www.deplashoeve.nl/
mailto:info@deplashoeve.nl

