HUUR LIGPLAATS
Jachthaven Antwerpen Willemdok
****************************************
Gegevens van de eigenaar :
Naam:

……………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………….

Postcode:

……….

Gemeente :…………………. Land :…………..

Telefoon: ……………………….. Telefoon (bureel) : ……………………Fax: …………….
GSM:………………………………Email: …………………………………

Gegevens van het vaartuig:
Naam vaartuig:………………………………………………………………..
FD-nummer: ………………………………………………………………..
Lengte: ……….

m

Breedte: ………. m

Diepgang: ………. m

Zeiljacht
Motorjacht
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ:
Naam :……………………………………………………………………………….
Polisnummer :……………………………………………………………………..
De ondertekende, eigenaar van het vaartuig verklaart hierbij afstand te doen van elke vordering waarop hij zou kunnen beroepen tegenover “ Jachthaven
Antwerpen Willemdok CV” , met uitzondering van opzettelijke daden en grove fouten. Hij neemt nota dat de verzekeringspolis van “ Jachthaven Antwerpen
Willemdok CV” de wederkerige afstand van vordering voorziet , zowel aangaande gebruik van ligplaatsen als de behandeling van vaartuigen. Het is
noodzakelijk uw verzekering er van op de hoogte te brengen . U kan slechts gebruik maken van de ligplaats na ontvangst en betaling van de factuur en de
bevestiging van de havendirectie.
Op alle met J.A.W. gesloten overeenkomsten zijn havenreglement alsook de algemene voorwaarden ( op achterzijde ) uitsluitend van toepassing.
Een exemplaar van het havenreglement is te bekomen op het bureel.

Periode:
Winter
Zomer

Jaar

Datum aankomst JAW: …… / …… / 20 ……
Volgens voorwaarden achterzijde
VOOR AKKOORD HAVENDIRECTIE

Handtekening EIGENAAR + Datum

………………………………………………..

…………………………………………………

Vul bovenstaande gegevens in en fax (03 232 46 01), of stuur dit formulier terug naar JAW, Godefriduskaai 99, 2000 Antwerpen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Jachthaven Antwerpen Willemdok cvba

Alle facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, contant en zonder korting binnen de 8 dagen na factuurdatum.
Eventuele klachten of protesten met betrekking tot de gefactureerde prestaties dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven aan de zetel bekend gemaakt te worden.
CVBA JACHTHAVEN ANTWERPEN WILLEMDOK draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade aan het
vaartuig, door wie dan ook aangericht.
In geval van niet-tijdige betaling van de facturen, is bij toepassing van de Wet van 02-08-2002 door de in gebreke blijvende
debiteur een forfaitaire rente verschuldigd van 10,5 % per jaar vanaf de 31ste dag na de factuurdatum, zulks zonder enige
ingebrekestelling en van rechtswege.
Tevens zal in voorkomend geval, steeds bij toepassing van de Wet van 02-08-2002 door de in gebreke blijvende debiteur een
forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn van 10 % op de niet-betaalde facturen.
Bij mogelijke geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd in wiens rechtsgebied de
zetel van CVBA JACHTHAVEN ANTWERPEN WILLEMDOK gevestigd is.
Het schip moet onderhouden zijn en vaarklaar.
Landvasten moeten in goede staat zijn,geen overbodige touwen op de steigers.
Indien het vaartuig niet in orde is kan de havenmeester weigeren om een ligplaats ter beschikking te stellen.

***************

Alle prijzen op de prijslijst zijn inclusief 21 % BTW.
Deze prijslijst kan zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden.

