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Verhuur ligplaatsen
Sloepverhuur
Verkoopbemiddeling
Passantenhaven

Nijesyl 29 8618 NW Oosthem

Aanhangsel ligplaatsovereenkomst i.v.m.
verkoop schip
U hebt aangegeven uw schip te koop aan te bieden. Daar u gebruik maakt van een ligplaats in onze
haven is er een grotere kans uw schip te verkopen, i.v.m. zichtbaarheid, bekendheid,
bezichtigingsmogelijkheden, mogelijkheid tot proefvaren etc. Voor het gebruik van onze “etalage”
gelden een aantal voorwaarden, namelijk het ondertekenen van een aanhangsel bij de
ligplaatsovereenkomst en rekenen wij een geringe vergoeding bij verkoop.
Door deze overeenkomst bent u vrij om gebruik te maken van onze mogelijkheden, het bevestigen
van ons “Te Koop” bordje, het plaatsen van een profielkaart in onze publicatiekast, het vermelden
van de boot op onze website en onze nieuwsbrief. Daarnaast zullen wij mensen die bij ons om
informatie vragen, hen actief verwijzen naar uw te koop staande schip.
In overleg mag u dan ook een eigen bordje aan uw boot bevestigen. U dient ons altijd te informeren
als er een bezichtiging plaats vindt zonder uw aanwezigheid. In principe spreken wij altijd bezoekers
aan, als zij niet in aanwezigheid van ligplaatshuurders ons terrein betreden. Wij geven de boot niet
aan “vreemden” mee.
Bij verkoop van uw schip ten tijde van de huurperiode van de ligplaats rekenen wij een basisprovisie
van 3% (exclusief BTW) van de verkoopsom. Na verkoop heeft u, door het afsluiten van deze
overeenkomst, recht op restitutie van het liggeld over het resterende gedeelte van het seizoen in het
betreffende jaar.
In het geval er geen verkoop plaats vindt, is er geen provisie verschuldigd en is het reguliere
ligplaatstarief van toepassing.
Indien u er voor kiest uw boot te verkopen zonder gebruik te maken van deze overeenkomst
verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden en het Havenreglement. Hierin staat o.a. vermeld
dat er geen borden etc. aan de boot mogen worden bevestigd, die duiden op bijv. verkoop.
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Ondergetekenden:
Naam bemiddelaar:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Naam eigenaar:

Jachthaven Nijesyl
Nijesyl 29
8618 NW Oosthem

Adres:
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer:

Mobiel:

Emailadres:
ID-nummer:

Afgegeven te:

Verklaren volgens de op deze bladzijde genoemde gegevens en de bijgevoegde Regeling
Ligplaatsovereenkomst Schip zich in te zetten voor verkoop van het hieronder genoemde schip.
Een motorsloep type:
Met hulpmotor:
Bouwjaar:

Max. personen:

Met een inventaris, zoals omschreven op de bij het vaartuig behorende inventarislijst.
De vraagprijs bedraagt
De minimumprijs

€
€

Aldus in tweevoud opgemaakt,
(plaats en datum)

(plaats en datum)

Opdrachtgever/eigenaar

Bemiddelaar
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