
Naast de Metaalunie Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar 

neergelegde tekst, zijn tevens onze algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen van toepassing op afgesloten 

overeenkomsten dienaangaande met Scheepswerf Hunfeld BV en maken deel uit van de overeenkomst. Deze tekst geldt vanaf 1 augustus 2014. 

Deze voorwaarden zijn onderdeel van en ontvangt u bij elke overeenkomst. 

 

Eemskanaal ZZ 26 en 70  
9936 AN  DELFZIJL  
T. +31 (0)596-613446  
E. info@scheepswerfhunfeld.nl  
Iban NL50ABNA0571739679  
   
JACHTSERVICE:    
T. +31 (0)6 -54215291 ( L. Hijlkema) 
E.  jachtservice@scheepswerfhunfeld.nl    

    

Korte werfbeurt “knippen en scheren” 2017  
  

Kleine werfbeurt in voor- of najaar. Takelen in/uit, zelf afspuiten, stroom en 2 weken stalling. Incl. BTW 

Schepen =< 8 mtr.   (€ 300,00 stalling + € 35,00 afspuiten + € 35,00 mileukost.)  € 370,00  per schip  

Schepen 8- 10 mtr. (€ 355,00 stalling + € 40,00 afspuiten + € 40,00 mileukost.)  € 435,00  per schip  

Schepen > 10 mtr.   (€ 400,00 stalling + € 45,00 afspuiten + € 45,00 mileukost.)  € 490,00  per schip  

 

Onderwaterschip afspuiten door werf                   €     8,50  per mtr. lengte  
Toeslag sterk vervuild onderwaterschip                                                                                            €     3,00  per mtr. lengte 

Iedere week langer stalling                                                                                   €     5,50      per mtr. Lengte 
In geval van onwerkbare weersomstandigheden door regen compensatie 
Stalling langer dan 12 mtr. of zwaarder dan 12,5 ton op aanvraag       
Stalling voor enkele weken binnen op aanvraag 

 

HIjsen  
Kraan                                                                          1e uur, incl. opstellen   155,=    vervolgens €     77,50      per 30 minuten 

Schip uit en in het water voor inspectie                                                                                           €   135,00 

Dé- of montage mast met behulp van eigenaar (bij opgestelde kraan) €  35,00  per 20 minuten  

Verrijker, tijdseenheid van 30 minuten  €  42,50  per 30 minuten  
  
  Lengte van het schip is de totale lengte, inclusief vaste delen op voorsteven, vaste davits en zwemplateau’s.  

 
  Niet inbegrepen in bovenstaande kosten zijn:  
• Het varen van uw schip om te kunnen hijsen  
• Het afnemen cq. aanslaan van zeilen en sprayhoods  
• Het dé- en monteren van antenne-installaties en navigatiebeugels  
• Het zonder hulp van schipper afnemen en plaatsen van de mast  
• Het door ons opruimen en afvoeren van afval en/of restmaterialen van uw stallingplaats  

  
Bovengenoemde en andere werkzaamheden kunnen wij in uw opdracht uitvoeren, waarbij de 

gebruikte materialen en uren ( bovengenoemde-, timmer- en schilderwerkzh.  € 48,50 p/ u, 

monteursuren 57,50 p/u) in rekening zullen worden gebracht.     

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.                                                                                                       

 
Als klant van Scheepswerf Hunfeld ontvangt u ( op vertoon visitekaartje Scheepswerf Hunfeld);  

Bij aankoop van verfartikelen, verven en antifouling in onze vestiging Rozema Coatings BV  speciale kortingen. 

Bij aankoop van  nautische onderdelen en – artikelen in onze vestiging Nautische Unie BV speciale kortingen.     

( geldt niet voor actieprijzen)                                                                                                                                                                                             
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Korte werfbeurt “knippen en scheren” 2017  
 

Naam eigenaar ____________________________________________________________ 

Adres ____________________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats _______________________________________________________ 

Tel.nr. _________________________ Email _____________________________________ 

Verzekerd bij _____________________ Polisnr. __________________________________ 

 

 

Naam schip __________________________________________________             

Type ________________________________________________________ 

Lengte x breedte x diepgang _______ x _______ x _______ cm 

Gewicht _______ kg 

 

 Hijsen en stalling van het schip voor risico van de opdrachtgever 

 Veroorzaakte schade door toedoen van opdrachtgever, ook aan andere schepen, is voor zijn eigen verantwoordelijkheid 

 De werf is niet aansprakelijk voor schade aan personen, schip en/of  uitrusting ongeacht de oorzaak. 

 De opdrachtgever is zich bewust van de milieu eisen, tarieven, aansprakelijkheid en is hiermee accoord. 

 Voordat het schip via het water of de weg het terrein verlaat dient de nota’s te zijn voldaan. 

 

 

 

 

Datum ______________                            Handtekening ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


