
 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTFORMULIER WINTERSTALLING 
 

Ondergetekende: 
Naam : ………………………………………………………………………………………… 
Straat : ………………………………………………………………………………………… 
Postcode : ………………………………………. Woonplaats : …………………..………………………………… 
Telefoon : ………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………… 

 
Verklaart hierbij zijn/haar schip gedurende het winterseizoen 202./202. bij 
Theo's Yachtservice  te Sloten in stalling te geven. 

 
Naam schip : ……………………………………… Gewicht : …………………..……………………………………… 
Type schip : …………………………… Afmetingen : L ……...……… B ….…………..D ……….………...... 

 
Prijzen voor binnenstalling inclusief 21% BTW: 
€ 34,00/m2   ………………………… m2 x € 34,00 =            € …………………………. 
Prijs voor uit- en in water kranen, bokhuur en afspuiten onderwaterschip: 
€ 25,00/m1  ………………………… m1 x € 25,00 =            € …………………………. 
- meerprijs afspuiten onderwaterschip voor zeer 
vervuilde schepen € 3,50/m1 ………………………… m1 x € 3,50 =   € ………………….……… 

                 Totaal incl. 21% BTW      € …………………………. 
 

Prijzen voor winterstalling op buitenterrein  inclusief 21% BTW: 
€ 21,00/m2         ............................. m2 x € 21,00 =     € ......................... 
Prijs voor uit- en in water kranen, bokhuur en afspuiten onderwaterschip: 
€ 25,00/m1            ………………………… m1 x € 25,00 =   € …………………………. 
- meerprijs bokhuur voor stalling met staande mast € 50,00       € ……………………….… 
- meerprijs afspuiten onderwaterschip voor zeer  
vervuilde schepen € 3,50/m1                 € ………………….……… 

                             Totaal incl. BTW € …………………………. 
 

Aan ondergetekende is bekend dat de winterstallingsperiode loopt van 1 oktober tot 1 april. 
Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich 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 een afdoende verzekering. Het door de consument niet 
afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen 
en ondertekenen van deze opdracht, verklaart de consument dat bovenstaand vaartuig is verzekerd bij 

 
verzekeraar: ……………………………….…………………………… onder polisnummer: …………………………………………………

  
 

De Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen zijn van toepassing op deze 
overeenkomst. 
Consument verklaart zich te zullen houden aan het in de jachthaven geldende Haven- en Werfreglement. 
Beide documenten zijn bijgevoegd en liggen tevens ter inzage op het havenkantoor. 
Handtekening opdrachtgever:    Woonplaats en datum: 
……………………………………………………   ……………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende: 
Naam : ………………………………………………………………………………………… 
Straat : ………………………………………………………………………………………… 
Postcode : ………………………………………. Woonplaats : …………………..………………………………… 
Telefoon : ………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………… 

 
Geeft hierbij opdracht  de volgende werkzaamheden  uit te voeren: 
0  Mast leggen en zetten  
0  Mast in winterberging ( niet op schip )  Mastlengte: ……… meter 
0  Stalling buitenboordmotor 
0  Winterbeurt buitenboordmotor 
0  Winterbeurt inboard motor   o  Olie en oliefilter vervangen 

o  Brandstoffilters vervangen en conserveringsmiddel  
  toevoegen 

       o  Keerkoppeling olie vervangen 
       o  Vorstvrij maken 
        o  Schip aftanken 
       o  V-Snaar vervangen 
       o  Impeller vervangen 
       o  Accu onderhoud 

0 Toilet/boiler/drinkwatersysteem  vorstbestendig maken 
0 Teak reinigen met teak reiniger  kuipvloer / dek * 
0 Boot schoonmaken                dek / kuip *     
0 Boot zomer klaar maken                                 
* S.v.p.  doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Wil tijdens de winterstalling de volgende werkzaamheden aan zijn boot laten verrichten :  
0  Romp polijsten 
0  Antifouling onderwaterschip 
0  Anders: … …………………………………………………………………………………………………… 

 
Datum: ……………………… 2021 .  Handtekening:  . ............................ 


