
DE RUNDE
Jachthaven & Bootopslag

AANMELDINGSFORMULIER RESERVERING OPSLAGPLAATS
Alleen geldig indien de havenmeester akkoord
heeft gegeven voor de reservering

Zomer of winter?

Binnen of buiten? 

Periode:    tot

Datum verwachte aankomst in haven:

Datum verwachte plaatsing in hal:

Datum verwachte tewaterlating (indien van toepassing):

Om te kunnen bepalen op welke exacte plaats wij uw boot/camper/caravan op dienen te slaan 
hebben wij nog de volgende gegevens nodig (indien van toepassing):

Gaat het om een boot, caravan of camper?

Wilt u zelf schuurwerkzaamheden aan uw boot verrichten?

Dient er motoronderhoud (naast het olie verversen) plaats te vinden?

Wilt u voor plaatsing zelf uw schip afspuiten of wilt u dit laten doen?

Wilt u een opslagjuk/bootbok huren?

Bent u aanwezig bij het lichten en/of te water laten van uw boot?

Persoonlijke gegevens

Naam eigenaar of huurder:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Voertuiggegevens

Registratie/bootnaam of kenteken:

Type boot (indien van toepassing):

Land:

Lengte in meters:

Breedte in meters:

Verzekeringsmaatschappij:

Polisnummer:

Verzekeringsmaatschappij op de hoogte:

Tankinhoud in liters:

Benzine of diesel:
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Jachthaven en Bootopslag De Runde
Oosterkade 5

9561 NA Ter Apel
Telefoon: 0599 583536

Mobiel: 06 50261373
Fax: 0599 851717

Website: www.jachthaventerapel.nl
E-mail: info@jachthaventerapel.nl

mailto:info@jachthaventerapel.nl
http://www.jachthaventerapel.nl/


Voorwaarden

1. De voorwaarden Huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen van de HISWA zijn van toepassing
2. Op het moment dat het schip, de caravan, of de camper wordt geplaatst dient een kopie van de 

verzekeringspolis te worden ingeleverd. Deze wordt bewaard door de havenmeester.
3. De havenmeester bepaalt de datum en volgorde waarin schepen in de hal worden geplaatst. Deze zal 

in principe liggen tussen 1 oktober en 1 november van het lopende jaar. Een andere plaatsingsdatum 
is enkel mogelijk in overleg met de havenmeester.

4. De havenmeester bepaalt de datum waarop het schip te water wordt gelaten. Deze datum zal liggen 
tussen 1 april en 1 mei van het volgende jaar. Andere data zijn enkel mogelijk na overleg met de 
havenmeester. De datum zal tijdig aan u bekend worden gemaakt. Een verlenging van de opslag is 
mogelijk tegen meerprijs.

5. Vóór plaatsing van een schip, camper of caravan zal er een lijst met beschadigingen worden 
opgemaakt, eventueel voorzien van foto's. Zowel de havenmeester als de eigenaar dienen deze te 
ondertekenen.

6. Het huurcontract gaat in op het moment van plaatsing.
7. Er dient vooraf gereserveerd te worden. Bij de reservering van een opslagplaats dient een aanbetaling 

van € 50,- te worden gedaan op IBAN-nummer NL09 RABO 0301727317 (BIC: RABO NL 2U) ten name 
van Jachthaven & Bootopslag De Runde. Indien de reservering binnen drie maanden voor plaatsing 
plaatsvindt geldt hiervoor een bedrag van € 100,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de 
uiteindelijke factuur van de opslag.

8. De opslagprijs voor een caravan of camper (tot maximaal 6 meter lang en 2 meter breed), bedraagt € 
200,-. Dat is de prijs voor één brengen en één keer halen. Vaker brengen en halen kan alleen tegen 
meerprijs en na overleg met de havenmeester. Per halve meter meer wordt de prijs verhoogd met
€ 20,-, afgerond naar boven. De opslagprijs voor een boot bedraagt € 20,- per vierkante meter, 
exclusief de huur van een bok à € 50,- en exclusief het lichten à € 60,-.

9. De lengte en breedte van een schip worden gemeten op de maximale lengte en breedte, afgerond op 
een halve meter naar boven. De boegspriet wordt hierbij niet meegerekend. Een eventuele niet 
verwijderde volgboot wordt hierbij wel meegerekend. Bij geschillen over de afmetingen wordt er 
gemeten en bepaalt de havenmeester de afmetingen. Ook achteraf kan er bij foutieve opgave van 
afmeting een correctie plaatsvinden.

10. Er mag gebruik gemaakt van eigen bootbokken. Deze dienen echter te zijn goedgekeurd door de 
havenmeester. De havenmeester is niet aansprakelijk voor deugdelijke uitvoering en draagkracht van 
de eigen jukken waardoor mogelijke schade kan ontstaan.

11. Caravan- en camperbezitters dienen zelf zorg te dragen voor ontlasting van de banden.
12. Gasflessen en andere brandbare stoffen, buiten de eigen voertuigbrandstof, dienen voordat het 

voer-/vaartuig wordt geplaatst verwijderd te zijn.
13. Na reservering wordt er een indeling gemaakt voor de verschillende hallen. Hal 1 wordt gebruikt als 

werkplaats. In hal 2 mag aan het schip gewerkt worden, inclusief schuren. Men dient zich ervan 
bewust te zijn dat er meerdere mensen in de hal aanwezig kunnen zijn om werkzaamheden aan hun 
eigen voer- of vaartuig uit te voeren. Er worden door de havenmeester perioden bepaald waarin 
bepaalde werkzaamheden mogen plaatsvinden. Tevens wordt er een periode bepaald waarin er niet 
geschuurd mag worden in verband met het bijwerken van lakwerk. In de schone opslaghal, zowel bij 
caravans en campers als bij schepen, niet geschuurd en dergelijke worden.

14. Indien aan een schip gewerkt gaat worden dienen er extra vierkante meters gehuurd te worden in 
verband met de ongebruikte ruimte. Hierover kunnen nadere afspraken gemaakt worden met de 
havenmeester.

15. Bij aanvang van de opslag wordt het contract getekend en dient conform de voorwaarden de opslag 
contant of per pin te worden betaald.

16. Er mag in de hal niet gelast worden zonder toestemming en aanwezigheid van de havenmeester en 
noodzakelijke blusapparatuur.
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http://www.hiswa.nl/hiswa.nl/up1/ZyllnnvIQ_Voorwaarden_Lig-_en_Bergplaatsen_2011_Nederlands_DTP.pdf


Ondertekening

Door ondertekening verklaart de beoogd huurder bekend en akkoord te zijn met de algemene 
voorwaarden en de aanvullende regels zoals deze gelden voor het gebruik van de hal.

Datum:

Naam:

Handtekening: Voor akkoord havenmeester:
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