
HOLLAND 
SPORT 
BOATCENTRE 

Inschrijfformulier (tevens contract) 
Winterstalling En Winterservice 

2022 - 2023 
Prijzen per 1 Juni 2022 - inclusief 21% B. T. W

::::NI•+ 
NAUTIX 

Inschrijfformulier, tevens contract, conform Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of 
Bergplaatsen van HISWA Vereniging. Ondergetekende verklaart hiermede opdracht te geven voor het 
plaatsen van de boot in winterstalling en uitvoeren van de service, conform omschreven in de 
onderstaande lijst. Doorhalen wat niet van toepassing is. Prijslijstinformatie zie ommezijde. 

Naam: Merk boot: 

Adres: Type boot: 

Postcode: Serie nummer: 

Woonplaats: Afmetingen: 

Telefoonnummer: Merk motor: 

E-mail: Type motor: 

Winterstalling: (Periode oktober 2022 t/m april 2023)

Winterstalling boten, buiten op het winterstallingterrein: 
Winterstalling boten, binnen in de winterstallingloods: 

Winterstalling waterscooter, buiten op het winterstallingterrein: 
Winterstalling waterscooter, binnen in de winterstallingloods: 

Winterstalling boottrailers: 
Winterstalling buitenboordmotor: 

Motorenservice: 
Winter-/servicebeurt motor (Inclusief: conserveren/aftappen): 
Winterklaar maken (conserveren/aftappen): 
Bijwerken, spuiten staartstuk c.q. propeller: 
Staartstuk anodes vervangen: 
Overige service die uitgevoerd dient te worden? 

Onderwaterschip: 
Anti-fouling behandeling 1e keer, hechtlaag en anti-fouling; kleur: 
Anti-fouling behandeling, nieuwe laag overschilderen; kleur: 
Afspuiten van boot en staartstuk motor, onder de waterlijn: 
Extra schoonmaken boot onder de waterlijn, speciale reiniging: 

Diversen: 
Is uw schip allrisk verzekerd: 
Servicebeurt trailer: 
Ligt de boot in de jachthaven Nautix Marina: 
Komt u de boot via het water (varend) of via de weg (trailer) brengen: 

Naam: Handtekening: 

ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 

varend / trailer 

Datum: Werkopdrachtnummer: __________ _ 

Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen van HISWA Vereniging: Zie bijlage óf de Hiswa website via 
https://www.hiswa.nl/over-hiswa/hiswa-algemene-voorwaarde

De consument moet zelf zorgen voor een afdoende verzekering van zijn vaartuig(en). De ondernemer verzekert de vaartuigen niet.
Als de consument zijn vaartuig(en) niet afdoende verzekert tegen cascoschade, komt de schade voor zijn eigen risico. 

https://www.hiswa.nl/over-hiswa/hiswa-algemene-voorwaarde
https://www.hiswa.nl/over-hiswa/hiswa-algemene-voorwaarden
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