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De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur lig- en of bergplaatsen voor vaartuigen
en aanverwante artikelen geldig v.a. 01-01-2018
Artikel 1- DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder Jachthaven De Drait b.v of De Drait Yachting b.v.: die bedrijfsmatig ligplaatsen en goederen tegen betaling aan derden ter
beschikking stelt;
b. huurder: hij (natuurlijke persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling een ligplaats of goederen in
gebruik heeft;
c. passanten: een derde die een ligplaats huurt per dag of voor meerdere dagen alles niet zijnde jaarligplaats
d. huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats
in gebruik te geven;
e. bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij de contractant van de verhuurder op bezoek is;
f. jaarhuur: de huurperiode loopt van 1 april tot 1 april van het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen);
g. zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar;
h. winterseizoen: de periode van 1 oktober tot 1 april van het daarop volgende jaar;
i. winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15
maart van het daarop volgende jaar;
j. haventerrein: de haven, de bijhorende terreinen, schiphuizen en gebouwen;
k. havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.
Artikel 2
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en
aanverwante artikelen van De Drait
2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of
zeilplank te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan door de verhuurder aan de desbetreffende huurder wordt verhuurd.
3. Deze voorwaarden in Nederlandse taal gelden boven eventuele vertalingen.
Artikel 3
1. De volledige huursom is bij vooruitbetaling verschuldigd.
2. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Restitutie van de totale (of een gedeelte van de) huursom is niet mogelijk bij vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst.
Artikel 4
1. Betaling van de huursom moet direct bij afsluiten overeenkomst of per omgaande bij ontvangst van de factuur op het kantoor van de verhuurder
of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.
2. De totaal verschuldigde huursom moet uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode worden voldaan.
3. De huurder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is
de verhuurder gerechtigd om de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze
rente wordt berekend vanaf de vervaldag.
4. Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 5
Annulering van de jaarligplaats is mogelijk tot minimaal een maand voorafgaande aan de nieuwe huurperiode. Vanaf deze periode is 100% van de
huursom verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te geschieden.
Artikel 6
1. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag
heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
2. Indien de huurder, na door de verhuurder tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum van dat aangetekend schrijven de huursom
nog niet heeft voldaan en de periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van het vaartuig te
hebben gedaan en heeft de verhuurder het recht om het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder te doen verkopen. De verhuurder heeft voorts
het recht uit de opbrengst van de verkoop zijn volledige vordering op de huurder te verhalen. Wel moet de verhuurder het verschil tussen
opbrengst en het door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de opbrengst, indien mogelijk,
aan de huurder overmaken.
3. Dit recht van verkoop kan de verhuurder pas uitoefenen, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de huurder bij
deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen.
Z.o.z.
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Artikel 7 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER EN VAN DE VERHUURDER
1. De huurder moet het havenreglement en de aanwijzingen van of namens de verhuurder te allen tijde nakomen.
2. De verhuurder is verplicht toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
3. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de
huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen
indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder door de huurder
worden verricht. De verhuurder moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het
garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de
verhuurder.
5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
6. Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit
laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig
en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.
7. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt
gestoord.
8. De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van
de lig- en/of bergplaats. De huurder verklaart bij ondertekening dat het schip afdoende is verzekerd. Bij niet afdoende verzekering van het vaartuig
tegen cascoschade is het risico voor de huurder. De verhuurder heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder. De
vaartuigen zijn uitdrukkelijk niet door De Drait verzekerd.
Artikel 8
1. De verhuurder is jegens de huurder aansprakelijk voor schade aan de zaak of zaken die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te
rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van
werkzaamheden.
2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan zichzelf,
aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de huurder genodigden.
Artikel 9
1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht binnen korte tijd na ontdekken
ter kennis van de wederpartij te worden vermeld.
2. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder dan wel van
de verhuurder in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de verhuurder resp. de huurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke
tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.
In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak
worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.
Artikel 10
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop
volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden
– behoudens het in lid 3 gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk één maand vóór het begin van de nieuwe huurperiode
de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.
3. De verhuurder kan uiterlijk tot 1 maand vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht
om binnen tien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet, indien de huursom wordt
gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen,
kosten voor verplichte investeringen en dergelijke die mede de huurder betreffen. Het geldt evenmin indien de huursom wordt gewijzigd binnen
het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking en verplichte investeringen.
Artikel 11
1. De winterberging omvat tevens de hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te
komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken plaatsingskosten.
Artikel 12
1. Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de huurder en de verhuurder over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in
Leeuwarden.
Artikel 13 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
De Drait houdt zich het recht voor te allen tijde de overeenkomt te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie die van toepassing was op
moment van totstandkoming overeenkomst. Alle andere voorwaarden van derden, andere landen of afnemer zijn bij voorbaat uitgesloten.
Artikel 14 – INDIEN VAN TOEPASSING GELDEN TEVENS:
- De Drait algemene aanneming-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden
- De Drait algemene voorwaarden voor verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en gebruikte scheepsmotoren
- De Drait algemene voorwaarden jachtbemiddeling
- De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur vaartuigen en aanverwante artikelen
- De Drait haven- en werfreglement
Alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait.
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De Drait Haven- en werfreglement geldig v.a. 01-01-2018
Artikel 1
Dit haven- en werfreglement geldt voor het gehele jachthaven terrein aan Buitenstvallaat en Biskopswei en/of jachtwerf
bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende (parkeer- en stallings-) terreinen en alle bijbehorende gebouwen. Onder
stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze
gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester / werfbaas wordt verstaan degene die belast is met het
dagelijks toezicht op de jachthaven en de jachtwerf.
Artikel 2
De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden.
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/werfbaas en/of havenkantoor: receptie. Een ieder die zich op de
jachthaven/jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester/werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient
kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.
Artikel 3
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde en rust te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en
te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water; hiervoor is een vuilwater afzuiginstallatie tijdens openingstijden
aanwezig; voor chemisch toilet is een loosunit (tankstation) aanwezig
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, oude accu’s, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met
andere milieuverontreinigende stoffen;
4. (huis-) dieren los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen (stapvoets varen)
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;
13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
14. te vissen;
15. te morsen bij het vullen van de brandstoftank;
16. te slijpen en/of te schuren;
17. voertuigen te parkeren buiten de hiervoor aangegeven parkeervakken;
18. bagagewagens op het terrein te laten staan, deze dienen na gebruik op de hiervoor bestemde plaats gestald te worden
19. afvalstoffen afkomstig van afwas/douchewater te lozen in het water; hiervoor zijn putjes aanwezig
Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 13 en 14 kan de havenmeester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen.
Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven / jachtwerf te
ontzeggen.
Artikel 4
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden restafval (tegen betaling) gescheiden te deponeren in de
daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen / stortmateriaal worden niet door de jachthaven/ jachtwerf
ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3, dient men de aanwijzingen te volgen van de
havenmeester/werfbaas. Ingeval van overtreding is de havenmeester/werfbaas gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de
stoffen te (doen) verwijderen.
Artikel 5
De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of
goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de
zijnen toerekenbare tekortkoming.
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Artikel 6
Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden,
dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester/werfbaas.
Artikel 7
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te
voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven- / werf-)
regels.
Artikel 8
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps-) verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht
Artikel 9
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4. te roken in de loodsen.
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter,
brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde
verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de
toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen en alle daardoor ontstane schade te berekenen.
Artikel 10
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester/werfbaas, het afgemeerde of gestalde vaartuig
of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van
het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.
Artikel 11
De havenmeester/werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens
gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.
Artikel 12
Gebruik WiFi uitsluitend voor particulier gebruik/gasten van De Drait.
De Drait kan te allen tijde het gebruik van de WiFi blokkeren of weigeren (onrechtmatig gebruik, achterstallige betalingen)
WiFi is altijd toegankelijk met uitzondering van technische storingen en/of storingen provider
Artikel 13 indien van toepassing gelden tevens
- De Drait algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen
- De Drait algemene voorwaarden voor verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en gebruikte scheepsmotoren
- De Drait algemene aanneming- , verkoop- en leveringsvoorwaarden
- De Drait algemene voorwaarden jachtbemiddeling
- De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur vaartuigen
Alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait.
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De Drait voorwaarden gebruik internettoegang geldig v.a. 01-01-2018
Algemene voorwaarden voor gebruik internettoegang voor gasten van De Drait (Yachtcharter De Drait, Jachthaven De Drait en
De Drait Yachting) Door gebruik te maken van dit draadloze netwerk gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Gebruik WiFi uitsluitend voor particulier gebruik/gasten van De Drait.
De Drait kan te allen tijde het gebruik van de Wi-Fi blokkeren / weigeren (o.a. bij onrechtmatig gebruik, achterstallige betalingen)
Wi-Fi is altijd toegankelijk met uitzondering van technische storingen en/of storingen provider.
Door het gebruik van onze internetservice, erkent en aanvaardt u hierbij uitdrukkelijk dat er significante veiligheids-, privacy- en
vertrouwelijkheidsrisico's verbonden zijn aan de toegang tot het internet, ongeacht de manier waarop de verbinding wordt
verkregen (draadloos, etc.). Veiligheidskwesties omvatten, zonder beperking, het onderscheppen van overbrengingen, verlies
van gegevens, en de introductie van virussen en andere programma's die uw computer kunnen beschadigen of vernielen.
Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat de eigenaar en / of de aanbieder of provider van deze internetservice niet
aansprakelijk is voor eventuele onderschepping, virussen, verlies van gegevens, phishing, hacken of schade aan uw computer
of andere apparaten die het gevolg zijn van de verzending of het downloaden van informatie of bestanden via deze
internetservice.
Gebruik van het draadloze netwerk is onderworpen aan de algemene beperkingen hieronder beschreven. Indien abnormaal-,
illegaal- of ongeoorloofd gedrag wordt waargenomen, waaronder ook zwaar verbruik van bandbreedte wordt verstaan, dan
behoudt de provider zich het recht om permanent het betreffende apparaat van het draadloze netwerk te verwijderen.
Voorbeelden van illegaal gebruik:
o Spamming en schending van de privacy - Het verzenden van ongevraagde mail / of commerciële boodschappen via het
internet middels de internetservice of het gebruik van de internetservice voor activiteiten die andermans privacy schenden.
o Intellectuele eigendomsrechten schenden - Deelname aan alle activiteiten die de intellectuele eigendomsrechten van
anderen (octrooien inbegrepen), auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten
van een derde partij inbreuk maakt of verduistert.
o Inbreken, of een poging om beveiligingsmaatregelen van een ander systeem binnen te dringen / omzeilen. Dit omvat alle
activiteiten welke kunnen worden gebruikt als een voorloper van een poging tot binnendringen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, poortscans, “stealth” scans, of andere informatie verzamelende activiteiten.
o De overdracht van technologie, software of andere materialen in strijd met toepasselijke exportwetten en-regels.
o Export controle schendingen.
o Gebruik van de internetdienst in overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
reclame, verzenden of anderszins beschikbaar maken ponzi-regelingen, piramidespelen, frauduleus opladen creditcards,
piraterij software, of het maken van frauduleuze aanbiedingen voor te verkopen of te kopen producten, artikelen of diensten.
o Uitlokkende bedreigingen.
o Distributie van pornografisch materiaal aan minderjarigen.
o Kinderpornografie
Voorbeelden van onaanvaardbaar gebruik:
o Hoog bandbreedte verbruik, zoals de overdracht van grote bestanden en het delen van media met peer-to-peer programma's
(bv: BitTorrent).
o Onfatsoenlijk taalgebruik.
o Beledigende taal.
o Gebruik van de internetdienst om het zenden, plaatsen, uploaden, of anderszins beschikbaar maken van lasterlijk,
seksistisch, beledigend of bedreigende taal, vernieling van eigendom of een ander lastigvalt.
o Vervalsen of verkeerde voorstelling van berichtkoppen, geheel of gedeeltelijk, aan de verzender van het bericht te maskeren.
o Schending van deze gebruikersvoorwaarden.
o Hacking.
o Verspreiden van Internet virussen of andere destructieve activiteiten.
o Distributie van informatie met betrekking tot het creëren van- en het verzenden van Internet virussen, “Trojaanse paarden”,
pingen, flooding, mail-bombing, of denial of service-aanvallen. Ook activiteiten die het gebruik onderbreken of verstoren van het
vermogen van anderen om effectief gebruik van de “node” of het aangesloten netwerk systeem, service of apparatuur te maken.
o Adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar maken van een softwareproduct, product of dienst welke is ontworpen om
deze gebruikersvoorwaarden te schenden, die de versoepeling van de middelen om spam, initiatie van pingen, flooding, mailbombing, denial of service-aanvallen, en piraterij van software.
o De verkoop, overdracht of verhuur van de dienst aan klanten, cliënten of andere derden, rechtstreeks of als onderdeel van
een dienst of een product gemaakt voor wederverkoop.
o Het opzoeken van wachtwoorden of gegevens die tot een andere gebruiker behoren.
o Het maken van ongeautoriseerde kopieën van prioritaire software, of het aanbieden van ongeautoriseerde kopieën van
prioritaire software voor anderen.
o Het onderzoeken en onderscheppen van de inhoud van berichten, bestanden of andere communicatie waarvan de
overdracht geschiedt over het datanetwerk.
Indien van toepassing gelden tevens (alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait)
- De Drait algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen
- De Drait algemene voorwaarden voor verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en gebruikte scheepsmotoren
- De Drait algemene aanneming- , verkoop- en leveringsvoorwaarden
- De Drait algemene voorwaarden jachtbemiddeling
- De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur vaartuigen
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