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WERFREGLEMENT EN VERKOOPSVOORWAARDEN YACHT CENTER STEVENSWEERT 

1 ALGEMEEN 

Dit reglement is van toepassing op elke klant van Yacht Center Stevensweert. Elke bezoeker/klant wordt 
verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en te eerbiedigen. De werfregels zijn tevens ook 
zichtbaar op het terrein. 

Begrippen: 

▪ De havenmeester / verhuurder, belast met de dagelijkse gang van zaken, is bevoegd maatregelen 
te nemen die door de klant/bezoeker opgevolgd moeten worden. 

▪ De klant is een natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit om een dienst, een goed en/of een 
lig- of staanplaats te verkrijgen tegen betaling. 

▪ De bezoeker is een derde die het terrein bezoekt dan wel bij een klant. 

 2 TOEGANG JACHTWERF 

De toegang tot de jachtwerf is verboden voor onbevoegden volgens Wetboek van Strafrecht artikel 461. 
Bezoekers dienen zich altijd eerst te melden. Iedereen die zich op de jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen 
op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften ter plaatse. De havenmeester 
is gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken. Indien u op regelmatige basis het terrein wenst 
te betreden na openingstijd, is er de mogelijkheid om een sleutel te bekomen. Hiervoor wordt een borg van 
€50 (contant) aangerekend. De sleutel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De klant heeft tijdens de 
openingstijden altijd toegang tot het terrein. Bij eventueel verlies of diefstal van de sleutel dient de klant 
onmiddellijk de havenmeester in te lichten, zodat deze geblokkeerd wordt. In dit geval wordt de waarborg 
ingehouden. 
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3 PRIVACY 

Onze camera’s dragen 24/7 bij aan de veiligheid van u en van onze jachtwerf. Wij streven ernaar om met u 
een duurzame relatie op te bouwen gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarom houden wij ons bij 
de verwerking van uw persoonsgegevens steeds aan de toepasselijke privacywetgeving. Deze informatie kan 
worden opgeslagen in ons bestand voor de volgende doeleinden; zodat wij contact met u kunnen opnemen, 
voor het opstellen van offertes en zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten. 
In geval van schade zijn wij bevoegd om uw huurcontract te delen met de betrokken instanties. Uw 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

▪ Naam, Voornaam 

▪ Postadres 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

4 HUURTERMIJN 

De huurtermijn voor een winterstalling geldt van 1 oktober t.e.m. 1 april tenzij anders overeengekomen. 

Bij een winterstalling geldt een bufferperiode:  

▪ Binnenstalling: 10 dagen ervoor en erna. 
▪ Buitenstalling: één maand ervoor en erna. 

De huurtermijn voor een zomerstalling bestaat uit 4 weken met de mogelijkheid om dit na deze periode 
dagelijks te verlengen tenzij anders overeengekomen. 

Indien uw boot na een periode van 4 maanden na de huurtermijn zich nog steeds op ons terrein bevindt, kan 
het contract stilzwijgend verlengd worden. Elke boot dient verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid 
gedurende de periode dat het vaartuig zich op het terrein bij Yacht Center Stevensweert bevindt. De 
havenmeester kan te allen tijde inzage in het verzekeringsattest eisen.  

De havenmeester kan te allen tijde de boot verplaatsen indien bijvoorbeeld onderhoudswerken of activiteiten 
van de jachtwerf dit vergen. In geval een vaartuig verlegd moet worden en de eigenaar niet aanwezig is, mag 
de havenmeester dit doen zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden. 

Bij het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de klant akkoord te gaan met de huurprijs en het 
werfreglement. 

Yacht Center Stevensweert doet in geen geval aan bewaarneming van uw vaartuig. Elke overeenkomst zal te 
allen tijde betrekking hebben op een stalling. 
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5 BETALING 

Facturen dienen binnen 10 dagen betaald te worden met vermelding van uw factuurnummer. Op deze 
facturen zijn de algemene voorwaarden van Yacht Center Stevensweert van toepassing die u hierbij aantreft. 
Door de betaling uit te voeren, verklaart u tevens akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden. Bij 
schriftelijke aanmaningen en sommaties rekenen wij portkosten en administratieve handelingen aan. De 
verhuurder heeft het recht van retentie. Indien de klant enige verplichting niet nakomt, heeft de verhuurder 
het recht om het vaartuig van de klant onder zich te houden tot op het moment dat de klant aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan. Restitutie van de huur is niet mogelijk.  

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De havenmeester zendt na het verstrijken 
van die datum een aanmaning en geeft de klant de gelegenheid binnen 10 dagen na ontvangst van deze 
aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van die termijn nog steeds niet betaald is en de klant zich niet 
op overmacht kan beroepen, is de havenmeester gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het 
verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het 
verschuldigde bedrag. De havenmeester is bovendien gerechtigd het bedrag met de incassokosten te 
verhogen. 

Buitengerechtelijke kosten die door de havenmeester in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, 
deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag 
worden verhaald op de klant. 

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 

▪ 15% over de eerste €2.500 van het verschuldigde bedrag; 

▪ 10% over de volgende €2.500 van het verschuldigde bedrag; 

▪ 5% over de daaropvolgende €5.000 van het verschuldigde bedrag;  

▪ 1% over de daaropvolgende €15.000 van het verschuldigde bedrag. 

De havenmeester is gerechtigd gestalde schepen onder zich te houden totdat de klant alle kosten heeft 
voldaan. Een jaar na het versturen van de aangetekende aanmaningen is de havenmeester gerechtigd het 
gestalde object te verkopen. Het eventuele positieve verschil in opbrengst minus alle nog door de klant te 
betalen kosten zullen dan binnen 1 maand na verkoop aan de klant worden overgemaakt. Is het vaartuig 
verkocht en staat het nog te boek op naam van de klant, dan is de klant verplicht om mee te werken aan de 
beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam. Wanneer een object onverkoopbaar blijkt, zal het object 
ter vernietiging worden aangeboden aan een door de verhuurder te kiezen bedrijf. Alle kosten hiervoor zijn 
voor rekening van de klant.  

Kosten verbonden aan de omzetting van vreemde valuta in EUR, evenals andere kosten, zijn ten laste van de 
klant. 

Er wordt bij overmatige mossel aangroei een supplement aangerekend. 
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6 SCHADE / DIEFSTAL / VERLIES 

Yacht Center Stevensweert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade door overmacht; onder 
overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken o.a. weersinvloeden, overstromingen, 
belemmering door derden of gemaakte schade door bijvoorbeeld een dekzeil die niet goed is vastgemaakt. 
In geval van schade aan uw lig- of staanplaats, boot en/of steiger bent u verplicht onmiddellijk aangifte te 
doen bij de havenmeester.  

Indien Yacht Center Stevensweert bij het intreden van een situatie van overmacht reeds de nodige 
verplichtingen heeft voldaan, dan is Yacht Center Stevensweert gerechtigd een factuur op te maken aan de 
klant voor die kosten. Verder dient u de lig- of staanplaats binnen één maand na het ontstaan van de schade 
conform de bestaande voorschriften (toegelicht door de havenmeester) op te ruimen. Bij in gebreke blijven, 
wordt dit door ons opgeruimd voor rekening en risico van de klant van de lig- of staanplaats. 

7 BEZOEKERS 

Bezoekers zijn bij ons welkom zolang dit de werken ter plaatse niet hindert. Uw bezoek dient uiterlijk om 
21:00 uur ons terrein te hebben verlaten. De klant is verantwoordelijk voor zijn/haar bezoek indien zij schade 
berokkenen. 

8 WERKZAAMHEDEN BOOT 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de havenmeester werkzaamheden aan uw boot uit te 
voeren. Alle werkzaamheden dienen minimum 24 uur op voorhand gemeld te worden. U wordt zelf volledig 
aansprakelijk gesteld indien andere personen onwettig werk verrichten aan uw boot. Indien er 
laswerkzaamheden uitgevoerd worden, moet dit minimum 24 uur op voorhand aangegeven worden aan de 
havenmeester en dient er een verantwoordelijkheidsformulier ondertekend te worden. 

▪ De vloer onder uw boot moet afgedekt worden bij werkzaamheden. 

▪ Slijpen is te allen tijde verboden! * 

▪ Schuren is alleen toegestaan met stofafzuiging.  

▪ Tercoo schijven enkel mogelijk indien de hele boot ingesealed is en het leggen van een zeil onder de 
boot ter bescherming van de grond. 

▪ Het is verboden accu’s op te laden door een klant zonder direct toezicht. 

▪ Er mogen geen steunen of bokken worden weggenomen of verplaatst. 

▪ Tijdens de winterstalling zijn alle werkzaamheden aan het exterieur van de boot verboden tenzij 
toestemming van de havenmeester. 

* Er geldt een zerotolerantie beleid op slijpen! Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht 
de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachtwerf te ontzeggen. 
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9 GELUIDSOVERLAST EN GEDRAGSREGELS 

Iedereen die zich op de jachtwerf bevindt, dient de orde, rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheid 
in acht te nemen. Geen enkele vorm van geluid mag overlast bezorgen voor andere gasten. Tussen 22:00 en 
07:00 uur geldt een nachtrust periode. 

Vaartuigen die door middel van de gele shovel het terrein verlaten via de slipway, hebben te allen tijde 
voorrang op andere vaartuigen. 

10 AFVAL / VUILWATERAFVOER 

Iedereen die zich op de jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen te scheiden en te deponeren in de 
daarvoor voorziene depots. Bijzondere afvalstoffen en stortmateriaal worden NIET door de jachtwerf 
ingenomen. Huishoudelijk vuil (geproduceerd tijdens uw verblijf in de jachtwerf) aangeleverd in gesloten 
vuilniszakken. Dit is aangegeven op de containers.  

▪ GEEN afval aan de poort zetten! 

▪ Grofvuil zelf af te voeren naar uw eigen gemeentelijke milieustraat. (Afval van hout, ijzer, aardewerk, 
porselein, batterijen, oliën, verf en brandstoffen.)  

▪ Vuilniszakken niet op de steiger te plaatsen of zichtbaar in of bij uw boot te stallen. Deze dienen 
meteen te worden verwijderd om onaangename geuren te vermijden. 

▪ Het is verboden om afvalstoffen uit het boordtoilet in de haven te lozen.  

▪ Elke vorm van misbruik wordt bestraft met het in rekening brengen van directe en indirecte kosten 
die er mee gepaard gaan. 

11 GEBRUIK WATER / ELEKTRA 

Wees zuinig met energie. Het is niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor het wassen van uw boot. 
De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening van de werkplaatsen af te sluiten. Het maximale 
toegelaten stroomverbruik per stalling is 50 kWh. Bij overschrijding wordt een supplement aangerekend. 

12 HANDEL DRIJVEN 

Handeldrijven en het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm ook is vanuit uw lig- of 
staanplaats en op het terrein niet toegestaan zonder toestemming van de havenmeester. Ook is het kenbaar 
maken van de verkoop van de boot middels een bord niet toegestaan.  

13 BRANDVEILIGHEID 

Open vuur en barbecueën op de steiger/boot/loods is ten strengste verboden dit om brand te voorkomen. 
Het is verboden om jerrycans, gevuld met brandstof, op te slaan op de steiger of in de boot. Een volle 
brandstoftank voor benzine is tijdens een binnenstalling verboden. Deze moet leeg en ontlucht zijn. Alle 
gasflessen moeten van boord verwijderd worden tijdens een binnenstalling. Yacht Center Stevensweert biedt 
geen depot aan voor uw gasflessen, deze dienen door de klant elders gestald te worden. Het is niet toegestaan 
kachels aan boord onbewaakt aan te laten. 
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14 BIJZONDERE BEPALINGEN 

De eigenaar/houder van, een vaartuig dat naar het oordeel van de havenmeester in een verwaarloosde 
toestand verkeert, waardoor de algemene veiligheid in de haven in het geding komt, of het aanzien van de 
jachtwerf wordt ontsierd of gevaar oplevert voor de omgeving of het milieu, kan door de havenmeester de 
toegang worden geweigerd.  

Het is verboden om auto’s te parkeren anders dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Voertuigen 
dienen zodanig te worden geparkeerd dat ze in geen geval een obstakel vormen voor de gele machines op 
het terrein. Tevens is Yacht Center Stevensweert niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutparkeren. 

Indien bij nameting blijkt dat de door de klant aangegeven afmetingen incorrect zijn of indien door het extra 
plaatsen van attributen bijvoorbeeld een bijboot en/of fietsen een grotere afmeting wordt verkregen, hebben 
wij het recht een correctie op de factuur bij de klant in rekening te brengen. 

Tijdens een stalling buiten is het niet vanzelfsprekend dat het personeel van Yacht Center Stevensweert uw 
accu’s onderhoudt tenzij schriftelijk overeengekomen. Yacht Center Stevensweert kan in geen enkele vorm 
verantwoordelijk gesteld worden voor diep ontladen accu’s. 

15 SANCTIES 

Wanneer u onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Indien deze waarschuwing er niet 
toe leidt dat u de regels naleeft, behouden wij ons het recht passende maatregelen te nemen en kunnen wij 
de huurovereenkomst beëindigen. Wanneer u of uw gezinsleden of uw bezoekers de regels niet naleeft, 
kunnen ook sancties volgen. U blijft altijd eindverantwoordelijke voor uw gezinsleden of bezoekers. 

16 DRINGENDE GEVALLEN 

Voor dringende gevallen zijn wij bereikbaar via het algemeen nummer: 0032 477 26 24 30. U wordt vriendelijk 
verzocht om zelf mee te denken over de ernst van een bepaalde situatie of storing. Bij problemen die zich 
’s nachts voordoen en die geen directe noodzaak hebben om verholpen te worden, wordt u verzocht om deze 
de daaropvolgende ochtend te melden. 

17 TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle medecontractanten en particuliere klanten van Yacht 
Center Stevensweert voor alle offertes, verkopen, leveringen of diensten. 

Elke klant wordt geacht door het accepteren van de offerte of dienst deze algemene verkoopsvoorwaarden 
te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals 
schrijffouten, op de website of in offertes of overeenkomsten binden Yacht Center Stevensweert niet. 
Offertes zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering 
in de werkzaamheden. 
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18 EIGENDOM - VOORBEHOUD 

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande bepaling blijven geleverde goederen het eigendom van Yacht 
Center Stevensweert tot ze volledig betaald zijn met inbegrip van eventuele aanmaningskosten. 

De klant verbindt zich ertoe de goederen noch te verkopen noch over te dragen zolang hij ze niet volledig 
heeft afbetaald. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, behoudt Yacht Center Stevensweert zich het recht 
om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 50% van de verkoopprijs, naast de vermelde verkoopprijs 
alsook eventuele aanmaningskosten. 

19 GARANTIE WERKZAAMHEDEN 

Yacht Center Stevensweert biedt geen garantie op draaiende evenals slijtage onderdelen die deel uitmaken 
van een reparatie op het basisgoed. De voorgeschreven garantievoorwaarden van onze leveranciers bepalen 
de garantietermijn op aangekochte artikelen die niet deel uitmaken van een basisgoed. Indien een product 
defect gaat binnen de garantieperiode, geeft dit geen recht op onmiddellijke vervanging. Yacht Center 
Stevensweert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging bij de uitvoering van de 
herstelling. De opgegeven termijnen ter zake zijn louter indicatief. 

20 KLACHTEN 

Meld klachten zo spoedig mogelijk bij de havenmeester. Wij trachten deze zo snel mogelijk te verhelpen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten alle klachten voor een zichtbaar gebrek of non-conformiteit en klachten 
betreffende facturen worden gedaan per e-mail binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke 
daarvan vervalt elk recht van de klant op grond van deze klachten en de factuur wordt geacht automatisch te 
zijn goedgekeurd.  

Indien de klacht gegrond is, beperken de verplichtingen van Yacht Center Stevensweert zich naar eigen 
goeddunken tot hetzij herstellen of vervangen van eventuele defecte goederen, hetzij volledig of gedeeltelijk 
annuleren van de betrokken factuur. 

21 OVERMACHT 

Gevallen van overmacht ontheffen Yacht Center Stevensweert van elke mogelijke verantwoordelijkheid voor 
vertraging of foute uitvoering. 

Stakingen, branden, gereedschapsbreuk, onbruikbare belangrijke onderdelen, in het algemeen elke 
gebeurtenis waarover Yacht Center Stevensweert geen controle heeft en waardoor de dienst of de 
bevoorrading wordt belemmerd, worden beschouwd als gevallen van overmacht. 
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22 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De relatie tussen Yacht Center Stevensweert en haar medecontractanten of particuliere klanten worden 
beheerst door het Nederlands Recht. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder de handelsnamen Yacht Center Stevensweert en D-marine met registratienummer 
68044526 met btw-nummer NL002229797B36. Het bedrijf is gevestigd op Bilt 8A te 6107BM Stevensweert in 
Nederland. 

In geval van geschillen is enkel de rechtbank van Roermond, bevoegd om daarvan kennis te nemen, met 

uitsluiting van elke andere jurisdictie. 

Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist alleen de havenmeester.  
Tussentijdse (prijs)wijzigingen kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden aangebracht. 

 

Stevensweert 1 april 2017 

Aangepast op 29 februari 2020 

 


