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Hengelsportvereniging 

 

 

 

De Snoek 

Harderwijk 

 

STALLING BOOTTRAILER 
Voor eigenaren van een ligplaats in de botenhaven van H.S.V. de Snoek zijn er een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar om hun trailer te stallen op het terrein. 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan met eigenaren van een vaartuig die een ligplaats huren in de haven van de 

vereniging en de trailer willen stallen op het terrein. 

Zij verklaren zich met de ondertekening van het originele exemplaar van deze overeenkomst akkoord met de 

bepalingen en verklaren deze te zullen naleven. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

a. De havenmeester wijst de plaatsen toe en u dient zijn aanwijzingen te volgen. 

b. Bij aanvaarding van een plaats zijn kosten verschuldigd. De kosten worden jaarlijks vastgesteld. 

c. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag vervalt het recht op de stallingplaats. 

d. Een toegewezen stallingplaats is niet overdraagbaar. 

e. Als u geen gebruik meer wenst te maken van uw stallingplaats dient u dit voor 1 oktober kenbaar te 

maken aan het bestuur. 

f. Bij beëindiging van deze overeenkomst is men verplicht de boottrailer onverwijld van het terrein te 

verwijderen. 

g. Indien u ook gebruik wilt maken van de winterstalling bent u verplicht om uw boot op de trailer te 

plaatsen. 

h. Als u een plaats word toegewezen is het niet toegestaan om uw boottrailer vast te leggen aan het 

buitenhek. 

i. De overeenkomst geeft geen recht op een permanent gebruik van de stalling voor onbepaalde tijd, 

derhalve is deze overeenkomst maar een jaar geldig na ondertekening, de overeenkomst word jaarlijks 

automatisch met 1 jaar verlengd mits de huurder geen gebruik meer wil maken van de trailerstalling of 

de verhuurder door haar omkleden redenen geen voortzetting wenst van de overeenkomst! 

j. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist, na overleg met de havenmeester of de 

commissaris terrein, gebouw en haven en betrokkene, het bestuur van de vereniging. 

 

2. ONDERHOUD AAN TRALER 

a. Werkzaamheden aan de boottrailer is tijdens de stalling niet toegestaan. 

b. Bij constatering kan het leiden tot sancties zie pt 12 van de Overeenkomst Terrein en Haven. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

a. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen enkele aansprakelijkheid 

voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade aan 

eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze. 

b. De eigenaar van een gestalde boottrailer op het verenigingsterrein is aansprakelijk voor alle schade die 

door zijn trailer en/of door zijn toedoen en/of door toedoen van zijn gasten veroorzaakt aan 

eigendommen van de vereniging en/of van derden. 

c. Veroorzaakte schade moet door betrokkene(n) binnen 21 dagen zijn hersteld, zulks naar oordeel van het 

bestuur. Bij in gebreke blijven daarvan zal er in voorzien worden door de vereniging op kosten van 

betrokkene(n). 

 

 

Het origineel en getekende exemplaar wordt opgelegd bij de ledenadministrateur van de vereniging. 
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Het bestuur 
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Overeenkomst Terrein en Haven (bijlage t.b.v. trailerstalling) 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt in tweevoud: 

(Schrijf leesbaar a.u.b.) 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende stemt in met de bepalingen uit deze 

overeenkomst*: 

 

Namens hengelsportvereniging De Snoek: 

Datum: 

 

Datum:    -    -20     

Naam: 

 

Naam: 

 

R. Karssen 

ledenadministrateur 

 

 

 

Adres: 

 

Postcode:                   Woonplaats: 

 

Telefoonnummer: 

 

E-mailadres: 

Handtekening: 

 

 

Handtekening: 

 

 

* Voor jeugdleden t/m 14 jaar moet getekend worden door 

een der ouders of voogd. 

 

 

H E N G E L S P O R T V E R E N I G I N G    “D E   S N O E K” 

 

Marie Curiestraat 71 

3846 BW  Harderwijk 

IBAN (Rekening nr.): NL87INGB0002907581 

BIC nr.: INGBNL2A 

 

Administratieve aantekeningen. 
Verzekering:  
 
Eigenaar / mede-eigenaar / mede gebruiker 

 
Nummer van de ligplaats: 


