
 

 

        
 

 Aanvraagformulier Winterstalling 1-10-2020 tot 1-4-2021 
Acceptatie vindt plaats op volgorde van binnenkomst 

 
Klantgegevens 
Naam: _________________________________________________________ 
Adres: _________________________________________________________ 
Postcode: _____________Woonplaats:_______________________________ 
Tel. overdag: ____________________GSM: __________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Bootgegevens 
O Zeilboot / O Motorboot / O Anders, nl. _____________________________ 
Merk/Werf___________________Type______________________________ 
Rompmateriaal: O Polyester / O Staal / O Aluminium / O Hout / O _________ 
Scheepsnaam:_________________________________________________ 
Ligplaats/Thuishaven___________________Boxnummer________________ 
Lengte o.a.__________m. Breedte o.a. __________m. Diepgang _________m.  
Gewicht ______________ton 
Boot is (verplicht) verzekerd bij _____________________________________ 
Polisnummer____________________________ O WA / O Casco / O All-Risk 
Aantal betalingstermijnen voor factuur winterstalling: O 1 / O 2 
Bij 1 betalingstermijn betaalt u het volledige bedrag bij aanvang van de winterstalling. Indien u het bedrag in 2 termijnen wilt betalen, 
dan betaalt u 50% bij aanvang van de winterstalling en 50% rond 1-2-2021. 
 
Motorgegevens 
Aantal motoren: ___Aandrijving:Oschroefas /O saildrive /O heckdrive /O jetdrive /O buitenboordmotor 
Merk __________________Type___________________PK_____benzine/diesel 
Bijzonderheden  ___________________________________________________ 
 
Wij hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal aanmeldingen overtreft het aantal standplaatsen;  
Als werf geven wij voorrang aan jachten met reparatie- en onderhoudswerk uitgevoerd door Le Belle Charters. 
 
Uit te voeren werkzaamheden aan het schip (S.v.p. aankruisen wat wenselijk is) 
 
Walstroomaansluiting gewenst gedurende de winterstalling: 0 Ja/ 0 Nee 
 
Mast 
O mast leggen/zetten (excl. giek en zeilen) 
O mastberging buiten op de kant   
O mast trimmen na montage 
 
Overige uit te voeren werkzaamheden: 
O schip poetsen: romp / dek / opbouw 
O antifouling aanbrengen 
O winterklaar maken motor (incl. servicebeurt) 
O winterklaar maken van drink- en vuilwatersysteem 
O andere wensen__________________________________________________________________ 

Z.O.Z



 

 

 
-Ondergetekende verklaart de HISWA-voorwaarden voor de huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen + het HISWA Haven- en   
Werfreglement ter kennis te hebben genomen en gaat hiermee akkoord. (Deze voorwaarden zijn in te zien op ons kantoor) 
-Op alle door ons gesloten overeenkomsten m.b.t. reparatie en onderhoud zijn van toepassing de HISWA Algemene aanneming-, 
verkoop-, en leveringsvoorwaarden. 
-Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de actuele tarievenlijst van Le Belle Charters en gaat hiermee akkoord. 
-Werkzaamheden door derden zijn slechts beperkt toegestaan, en alleen na overleg met de directie van Le Belle Charters. 
-Het is niet toegestaan om op het terrein zelf olie te verversen of antivries te spoelen. Dit is alleen toegestaan op de afspuitplaats op 
afspraak. (wanneer het schip wordt geheld) Eventueel oponthoud hierdoor wordt doorberekend. 
-Op het gehele stallingterrein geldt een rookverbod. 
- HET IS NIET TOEGESTAAN AAN DE STEUNPOTEN VAN DE BOTENBOK TE DRAAIEN 
-Personeel van Le Belle Charters is gerechtigd het schip te verzetten zonder opgaaf van reden. 
-Lassen, slijpen, open vuur en het gebruik van elektrische kachels is ten strengste verboden. 
-Schades en schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van door u verrichtte werkzaamheden zullen op uw kosten door Le Belle 
Charters worden uitgevoerd. 
-U wordt geacht het schip zelf naar het jachtserviceterrein van Le Belle Charters te brengen en 1 april weer op te halen. Indien Le Belle 
Charters het schip voor u op moet halen, draagt Le Belle Charters geen verantwoording voor eventueel ontstane schade tijdens het 
vervoer van het schip van de box naar het stallingsterrein. 
-U dient zelf zorg te dragen voor gereedschappen, klimmateriaal, stroomkabels etc. Dit wordt niet door ons uitgeleend. 
-Het is niet toegestaan schepen af te dekken met zgn. bouwmarktzeilen. 
-Lijnen en vallen mogen niet tegen de mast slaan. i.v.m. geluidsoverlast. Rolfokken en rolfokhoezen dienen gestreken te worden. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend 
Datum ____________________________________ 
Plaats ____________________________________ 
Naam (in blokletters)_________________________ 
 
Handtekening______________________________ 
 

Dit formulier s.v.p. zo volledig ingevuld mogelijk retourneren naar: 
 

Le Belle Charters 
Strandweg 2 

1131 PM Volendam 
06-53349320 

 
 


