HUISHOUDELIJK REGLEMENT
AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
* De huurder van een stallingsplaats is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook,aan
personen of zaken welke door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt.
* Hijsen, stallen en verplaatsen van het jacht is voor risico van de eigenaar.
* Het schip dient tenminste WA en tegen brand verzekerd te zijn, en blijft voor rekening en risico van de
huurder op onze werf.
* Tornado Sailing en/of Tromp Jachtservice is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade, of
diefstal dan ook aan personen en schip en/of uitrusting, ongeacht de oorzaak.
* Ook is Tornado Sailing en/of Tromp Jachtservice niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing
van uitrusting en/of onderdelen.
VOOR DE HUURDER VAN EEN STALLINGSPLAATS GELDT:
* Alle afval dient door de eigenaar zelf te worden afgevoerd. Indien afval door Tornado Sailing of door
Tromp Jachtservice afgevoerd moet worden, zal hier € 2.50 per kilo voor in rekening worden gebracht.
Indien afval achter blijft zal dit op kosten van de jachteigenaar worden opgeruimd.
* Het is niet toegestaan het terrein of hal met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater e.d. te
verontreinigen.
*Het is niet toegestaan olie, verf, of ander afval te deponeren in toiletten, wasbakken of
waterafvoerputten.
* Het is niet toegestaan slijp-, las- en brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren.
* Het is de huurder niet toegestaan het stophout of de kielklem te verwijderen.
* Werkzaamheden op of aan het jacht dienen in overleg te geschieden met goede afzuigapparatuur.
* Gasflessen, buitenboordmotoren met ingebouwde brandstoftanks, losse brandstoftanks en jerrycans
mogen niet aanwezig zijn in of op het jacht.
* Alle schepen worden gecontroleerd op aanwezigheid van brandbare vloeistoffen en zo nodig tegen het
geldende uurtarief verwijderd en opgeslagen.
* De accu’s moeten of uit het schip genomen, of afgekoppeld worden..
* Het is niet toegestaan elektrische kachels of luchtaanjagers te gebruiken.
* Het is niet toegestaan te overnachten en of te koken aan boord van jachten.
* Het overvaren van uw jacht van en naar de kraan/ zomerligplaats evenals de zeilen, mast, giek
afnemen en aanbrengen en het aftanken (indien gewenst), zal tegen het geldende uurloon worden
doorberekend.
* De eigenaar van het gestalde schip dient een ieder die zijn/haar jacht bezoekt op de hoogte te stellen
van dit geldende reglement.
OVERIG
* Een ieder word verzocht zijn schip op de datum van de tewaterlating vaarklaar te hebben.
* De totale huursom is verschuldigd op het moment dat uw jacht geplaatst is.
* Bij annulering na ontvangst van de overeenkomst wordt 50% van de totale som in rekening gebracht.
* Bij annulering na 15 oktober van de overeenkomst wordt 100% van de totale som in rekening
gebracht.
* Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of
schuldverklaring.
* Men is verplicht bij Tornado Sailing en Tromp Jachtservice, op het bijbehorende terrein, orde- rust en
zindelijkheid na te leven, en de veiligheid in acht te nemen.

