Koninklijke Liberty Yacht Club

v.z.w.

sinds 1934
Afdeling Schelde

Afdeling algenweel

Thonetlaan,131

Beatrijslaan, 90

2050 Antwerpen
zeilen eenheidsklassen

|

zeezeilen

|

2050 Antwerpen

motorbootvaren

|

trail & sail

|

vaar- en navigatie opleiding

Bergingsovereenkomst 2015 - 2016
Tussen de ondergetekenden:
-

De Koninklijke Liberty Yacht Club, vereniging zonder winstoogmerk, (KLYC)
gevestigd aan de Thonetlaan 131 te 2050 Antwerpen.
Ondernemingsnummer 0410.073.141
en de eigenaar van het jacht zoals hieronder vermeld:
Eigenaar

VOOR 15 september e.k. => winterberging*

=> zomerberging*

VOOR 15 maart e.k.

Naam:……………………………………………………………….....................

=> datum op datum*

ANDERE BERGING

Ingevuld en ondertekend terug te sturen naar
het KLYC secretariaat. Ook voor jachten die
reeds in berging staan.

Adres…………………………………………………………;
Nr………bus….

Deze overeenkomst garandeert niet dat uw
voorkeur voor bergingsplaats kan
gerealiseerd worden.

Telefoonnr. ………………………………. GSM. …………………………..

Postcode …………

Gemeente:…………………….....................

E-mail: …………………………… @....................................................

Vak voor de eigenaar
Naam v/h Jacht: …………………………………………………………………………………
Afmetingen:

Loa: ……………m.

Bergingperiode:
Merk:

winter *

Breedte: ………m.

zomer *

Diepg.: ………….m.

jaar *

Gew.: ……….Ton.

Plaats: Terrein / loods *

………………….……………………………………………… Type: Zeilboot* – zb kimkieler* – motorboot*

Naam verzekeringsmaatschappij:…………………………………………….
Risicodekking:

BA*

Rechtsbijstand*

Polisnr.: ……………………..………………………………..
Eigen schade*

Indien het vaartuig niet gedekt is voor eigen schade bij brand en ontploffing,
Gelieve dan de huidige waarde aan te geven. De KLYC verzekert uw boot
aan € 1.05 per € 1000 bootwaarde per seizoen.

Gevraagde diensten:
Hoge druk reiniging:
Bootstoel:
Opmerkingen:

JA / NEEN
JA / NEEN (igv. eigen stoel)

Mastberging:
Elektriciteitskast:

€………………………………..

JA / NEEN
JA / NEEN

(*)= Schrappen wat niet past!
Algemeen secretariaat KLYC vzw: Thonetlaan 131

Fax: +32 (0) 3 772 66 07
BTW: BE 410 073 141

Tel: +32 (0)32 190 682

Bankrek. 734-0276511-70

-2050 Antwerpen

E-mail: info@klyc.be

www.klyc.be

IBAN BE60 7340 2765 1170 BIC KREDBEBB

1

wordt overeengekomen wat volgt::
Artikel 1 Voorwerp:
De Koninklijke Liberty Yacht Club (verder “KLYC” genoemd) stelt een bergingsplaats voor het
hierboven omschreven jacht ter beschikking aan de jachteigenaar (verder “eigenaar” genoemd), die
aanvaardt.

Artikel 2 Doel:
Beide partijen komen overeen dat deze overeenkomst geen bewaargeving inhoudt, KLYC oefent
namelijk geen controle of toezicht uit over de bergingsplaatsen.

Artikel 3 Staat van bevinding:
De eigenaar verklaart het terrein en de bergingsplaats te hebben onderzocht en wenst geen staat
van bevinding op te stellen. Hij erkent dat het goed zich in goede staat bevindt en verbindt zich
ertoe dit tijdens de bergingsperiode in dezelfde staat te onderhouden.

Artikel 4 Bestemming:
De eigenaar verbindt zich ertoe de bergingsplaats enkel te gebruiken voor de berging van
vaartuigen. Het is de eigenaar verboden deze ruimte te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Een wijziging van deze bestemming wordt als een ernstige tekortkoming beschouwd.

Artikel 5 Gedragscode:
Het is de eigenaar niet toegestaan om:
 zeilen aan het tuig te laten, zelfs gerold of geborgen;
 steunen of schoren te verplaatsen of los te maken;
 verankering te voorzien aan andere boten of stoelen;
 brandgevaarlijke of andere dan de meest gangbare werkzaamheden uit te voeren zonder
voorafgaande toestemming van KLYC;
 in de loodsen gasflessen en/of losse benzinetanks aan boord te houden;
 in de loodsen te roken;
 in de loodsen en op de terreinen open vuur te maken;
 in de loodsen verbrandingsmotoren te gebruiken;
 elektriciteit te gebruiken behalve met een enkele, ononderbroken voedingskabel van
2
minstens kaliber 1,5mm , met aardleiding, aan boord gezekerd en aldaar voorzien van een
verliesstroomschakelaar.
 zonder direct toezicht verwarmingstoestellen te gebruiken of elektrische toestellen onder
spanning te laten;
 droog te schuren zonder stofafzuiging;
 te schuren, schilderen of andere vervuilende werken uit te voeren zonder afdoende
bodembescherming;
 te schuren na 15 maart;
 verfpistolen te gebruiken;
 de vuilnisemmers te gebruiken, behalve voor strikt huishoudelijk afval;
 het afvalpark aan de Noordzijde van het terrein te gebruiken, behalve voor hout,
metaalafval, batterijen, verfverdunners en olie en mits zorgvuldige sortering;
 elk ander afval en in het bijzonder (brand-) gevaarlijk afval zoals schuurstof, afgeschraapte
verf, polyester, oplosmiddelen, verfbakjes, -potten, -resten, -kwasten en -doeken achter te
laten, deze dienen na elke werkdag door de eigenaar te worden verwijderd (niet in de KLYC
vuilbakken dumpen!);
 andere voorwerpen op de bergingsplaats te stallen dan het vaartuig en/of zijn trailer;
 poorten, in- en uitritten of andere gemeenschappelijke doorgangen te versperren;
 de toegangspoorten tot de loodsen open te laten staan zodat onbevoegden toegang
kunnen krijgen.
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Artikel 6 Duur:

Deze bergingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van (schrappen wat niet past):
1.
een winter (1 oktober tot en met 31 maart) of
2.
een zomer (1 april tot en met 30 september) of
3.
van …. / …. / 20 …. tot en met …. / …. / 20 ….
Indien de eigenaar zijn vaartuig bij het verstrijken van deze periode niet verwijderd heeft, stemt de
eigenaar erin toe dat KLYC naar eigen vrije keuze:
 uitgaat van de stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst door de eigenaar voor een
volgende equivalente periode (seizoen of oorspronkelijk overeengekomen periode) of
 de eigenaar schriftelijk een dwangsom oplegt van € 1,00 per dag en per vierkante meter
LOA x BOA (lengte over alles x breedte over alles van het vaartuig).
KLYC past deze regel toe vanaf 15mei na de winterperiode (1) en vanaf 15 oktober na de
zomerperiode (2) en vanaf 15 dagen na de overeengekomen periode (3).

Artikel 7 Onderverhuring:
Het is de eigenaar niet toegestaan zijn bergingsplaats onder te verhuren of aan derden af te staan
zonder de schriftelijke toestemming van KLYC.

Artikel 8 Werken uitgevoerd door derden:
De eigenaar die werken aan zijn jacht laat uitvoeren door derden, moet dit melden aan de
terreinmeester of de commissaris Schelde. Eveneens zal KLYC op de hoogte gebracht worden van de
aard van deze werken. KLYC zal de risico's en de voorgestelde beheersmaatregelen evalueren en
nagaan of al dan niet met bijkomende maatregelen, de werken kunnen worden toegestaan.

Artikel 9 Lidgeld en andere bijdragen:
De eigenaar verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de geldende tarieven voor lidgelden,
berging en voor de overige door KLYC aangeboden diensten.
Deze lidgelden en andere bijdragen moeten worden vereffend binnen een maand na factuurdatum.
Daarna wordt een jaarlijkse rente van 7% aangerekend plus een forfaitaire vergoeding gelijk aan
10% van het factuurbedrag met een minimum van €25,00.
Indien deze overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de eigenaar, blijven de lidgelden en
andere bijdragen voor de hele periode verschuldigd.
Vaartuigen waarvoor de facturen niet tijdig worden vereffend kunnen door KLYC uit de loodsen
worden verwijderd. De eigenaar wordt hiervan 30 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.
KLYC heeft retentierecht op het vaartuig tot gehele betaling van de facturen. Daarenboven verleent
de eigenaar het vaartuig als pand voor alle vorderingen, overeenkomstig de wet van 5 mei 1872,
Titel IV Pand, Wetboek van Koophandel.

Artikel 10 Verzekering brand en explosie:
De eigenaar verbindt zich ertoe een verzekeringspolis af te sluiten voor schade aan de
bergingsplaats en aan omliggende goederen en derden ten gevolge van brand en explosie.
De eigenaar verklaart hierbij afstand te doen van elke vordering tegenover KLYC aangaande elke
lichamelijke of stoffelijke schade voortkomend uit brand of explosie gedurende de bergingsperiode,
bij verplaatsingen, en bij uit het water halen of te water laten van het vaartuig.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:
Aansprakelijkheid van KLYC:



De aansprakelijkheid van KLYC of van zijn medewerkers kan nooit worden ingeroepen, tenzij
bij bewezen zware fout.
KLYC kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door brand,
weersomstandigheden, verlies, diefstal, vandalisme of gelijk welke andere lichamelijke of
materiële schade.

Aansprakelijkheid, eigenaars, bezoekers en genodigden:



Eigenaars, bezoekers en genodigden verblijven en handelen op de KLYC terreinen en in de
loodsen en lokalen op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Het is de individuele verantwoordelijkheid van eigenaars, bezoekers en genodigden om
zichzelf en hun bezittingen te verzekeren, voor schade die zij ten aanzien van derden
zouden kunnen veroorzaken zowel als voor eigen schade.
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Vaartuigen, voertuigen, materiaal of andere goederen verblijven op de terreinen en in de
loodsen of lokalen van KLYC op verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Bij gebruik van installaties en/of materiaal van KLYC moet de goede staat vooraf door de
eigenaar worden onderzocht. Deze goederen komen onder zijn/haar hoede en bewaring,
de eigenaar draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, ook bij materiële of lichamelijke
schade t.a.v. zichzelf of aan derden.
Elke handeling op, of behandeling van boten, voertuigen, materiaal of andere goederen,
door KLYC medewerkers of daartoe aangestelde derden, gebeurt steeds op
verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook al is deze daarbij niet aanwezig.
Bij het lichten en bij het te water laten van het vaartuig is de eigenaar als enige
verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de hijsbanden en voor de behandeling van het
vaartuig zolang of zodra het vrij drijft.
Leden, bezoekers en genodigden kunnen KLYC nooit aansprakelijk stellen voor ongemak,
hinder of genotsderving wanneer infrastructuur, installaties, materiaal en/of uitrusting niet
kunnen worden gebruikt.
De eigenaar zal iedere vordering wegens schade, zowel materieel als lichamelijk, uiterlijk
acht dagen na het schadegeval schriftelijk melden aan KLYC.
Elke vordering lastens KLYC vervalt na verloop van zes maanden na het schadegeval.

Artikel 12 Woonstkeuze:
KLYC en de eigenaar doen woonstkeuze op het adres vermeld in de aanhef van deze overeenkomst.
De eigenaar verbindt zich ertoe elke adreswijziging schriftelijk te melden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding:
De eigenaar heeft kennis genomen van het geldende Reglement van Inwendige Orde van KLYC en
verklaart dit Reglement als integraal van toepassing op deze overeenkomst.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Gedaan te Antwerpen op …. / …. / 20 …. In twee originele exemplaren waarvan elk der
partijen erkent er één van te hebben ontvangen,

De eigenaar

Voor de KLYC

……………………………………..
(handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd”)
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