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I     DE DRAIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR EN VERHUUR LIG- EN OF BERGPLAATSEN VOOR VAARTUIGEN EN 

AANVERWANTE ARTIKELEN GELDIG V.A. 01-03-2020 

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 daaropvolgende 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 daaropvolgende 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.  
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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 daaropvolgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen. Bij afwijkende afspraken zijn deze alleen geldig 

indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.  

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. 
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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 overeenkomst 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: info@dedrait.com 
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II    DE DRAIT HAVEN- EN WERFREGLEMENT GELDIG V.A. 01-03-2020  

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. Eenieder 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 calamiteiten voorschriften ter plaatse. 

Artikel 3 

Eenieder 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 loos unit (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. 

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.  
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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   

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 14 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.: info@dedrait.com 

mailto:info@dedrait.com
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III   DE DRAIT VOORWAARDEN GEBRUIK INTERNETTOEGANG GELDIG V.A. 01-03-2020 

Algemene voorwaarden voor gebruik internet toegang voor gasten van De Drait (Yachtcharter De Drait b.v., Jachthaven De 

Drait b.v. en De Drait Yachting b.v.) 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 
vertrouwelijkheid risico'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 lastig valt. 

o Vervalsen of verkeerde voorstelling van berichtkoppen, geheel of gedeeltelijk, aan de verzender van het bericht te maskeren. 

o Schending van deze gebruiksvoorwaarden. 

o Hacking. 

o Verspreiden van Internet virussen of andere destructieve activiteiten. 

● 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 gebruiksvoorwaarden te schenden, die de versoepeling van de middelen om spam, initiatie van pingen, flooding, mail-
bombing, denial of service-aanvallen, en piraterij van software. 
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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. 

Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

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. 

Indien van toepassing gelden tevens  (alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait: info@dedrait.com 

- 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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IV  PRIVACY-  EN COOKIE POLICY DE DRAIT GROEP GELDIG VANAF 01-03 2020 

De Drait Groep is actief in de watersport en biedt haar gasten vakantieplezier met o.a. bootverhuur, ligplaatsen/stalling in de  

jachthaven, verkoop schepen en jachtbemiddeling, watersportartikelen en ondersteunend met service en onderhoud. Wij vinden 

het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en volgen de  richtlijnen van de AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming, Europese richtlijnen). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de 

persoonsgegevens die u met ons deelt bij gebruik van of bij het aanmelden bij onze dienstverlening en waarom deze bij ons 

veilig bewaard blijven. 

 

Inhoud van deze privacyverklaring: 

1. Welke type persoonsgegevens wij precies verwerken en waarom; 
2. Wanneer en op welke manier wij persoonsgegevens kunnen delen binnen De Drait Groep en andere organisaties; 
3. Bescherming van uw persoonsgegevens; 
4. Cookiestatement; 
5. Toegang tot en bijwerken van uw persoonsgegevens; klachtenprocedure 

 

Welke keuzes u kunt maken en hoe u uw persoonsgegeven kunt bekijken en bijwerken Wettelijke grondslag voor het verwerken  

van persoonsgegevens; 

1. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 
2. Wijziging in de verklaring: 

 

De verwerking verantwoordelijke (bepaalt het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens) is De Drait Groep 

bestaande uit: locatie De Wilgen: Yachtcharter De Drait b.v., Jachthaven De Drait b.v., De Drait Yachting b.v.: Biskopswei 27, 

9213 VM De Wilgen (NL)  en locatie Brandenburg: Yachtcharter Brandenburg GmbH.: Grosse Mühlenstrasse 10 , 14774 

Brandenburg (D) 

 

1: Welk type persoonsgegevens wij precies verwerken en waarom (en hoe lang deze bewaard worden) 

Als u zich inschrijft voor een van onze diensten, kunt u bij ons het volgende opgeven: 

 

● Persoonsgegevens: adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum 
 

Als u onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt: 

● De reisvoorkeur; 

● Informatie over surfgedrag: duur, aantal bezoekers, volgorde van bezoek; 

● Informatie over het moment waarop u op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de website van andere 
organisaties staat; 

● Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals besturingssysteem, IP-adres, 
online identificatiemiddelen en informatie over de webbrowser; 

● Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten. 

Als u een reis boekt, artikel koopt of dienst vraagt kunnen wij de volgende gegevens verwerken: 

● Reizigersinformatie, paspoortgegevens en soms bankgegevens; 

● Informatie over wat u, wanneer u en waar u geboekt/gekocht heeft en op welke wijze betaald is. 
 

Als u onze website bezoekt of meedoet aan acties, wedstrijden, enquêtes, vragenlijsten over onze dienstverlening en als wij 

contact met u opnemen, maar ook als u contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende gegevens opslaan: 

● Persoonsgegevens die u achterlaat als u via e-mail, telefonisch, via schriftelijke correspondentie per post of via 
sociale media contact met ons opneemt. Denk aan de gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, woonplaats en 
e-mailadres; 

● Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die wij u toesturen en die u opent, zoals links waar op wordt 
geklikt; 

● Uw feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten. 

Andere bronnen van persoonsgegevens: 

● Wij kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van onze partners (bijvoorbeeld reisbureaus) 
of openbare registers. 

● Als u via sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Google+ of Twitter, toegang zoekt tot onze onlinediensten 
of telefonisch uw locatie deelt geeft u toestemming om deze informatie met ons te delen. Dit zijn naam, e-mail, locatie, 
bankgegevens en alle informatie die u vrijwillig met ons deelt. 

● Wij kunnen beeldmateriaal van beveiligingscamera’s, IP-adressen en browser gegevens gebruiken die in of bij onze 
locaties, bedrijfspanden en andere gebouwen zijn verzameld. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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Persoonsgegevens van reisgenoten: 

● Als u persoonsgegevens van uw mede reisgenoten deelt overtuigt u ervan dat deze reisgenoot hiermee akkoord gaat 
en wijst u hem/haar op het privacy beleid van De Drait Groep en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. 

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens: 

Producten en diensten te leveren waarom u vraagt 

● Wij hebben gastgegevens nodig om een boeking te beheren, om producten en diensten te leveren en om u te helpen 
met een bestelling of terugstorten als er om gevraagd wordt en bij bijvoorbeeld het retourneren van borg. 
 

Producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren 

● Met de persoonsgegevens die achtergelaten zijn verbeteren wij onze producten continu, zodat u een zo goed 
mogelijke ervaring hebt op ons digitale aanbod en met onze diensten. 

 

Gebruiksgegevens personaliseren 

● Wij gebruiken persoonsgegevens voor marktonderzoek en research development binnen De Drait Groep om onze 
diensten, kennis en manier waarop wij communiceren te verbeteren. 

 
Veiligheid te bewaken 

● Wij gebruiken veiligheidscamera’s om de veiligheid te bewaken van iedereen die onze bedrijfspanden of haventerrein 
bezoekt om misdrijven te voorkomen, te ontdekken en te vervolgen. Wij kunnen deze beelden ook gebruiken om onze 
wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen en te verdedigen. 

● We kunnen persoonsgegeven gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor 
verzekeringsdoeleinden. 

 
Om met u in contact te komen 

● Bij de online marketingcommunicatie en het plaatsen van advertenties van De Drait Groep kunnen wij beide laten 
aansluiten bij uw interesses en personaliseren, omdat wij surfgedrag bekijken, reacties op online marketing meten en 
aankopen bekijken en wij kunnen persoonsgegevens die achtergelaten zijn bij verschillende bronnen binnen de groep 
combineren. Wij kunnen marketing zo relevanter en interessanter maken. 

Marketingcommunicatie en serviceberichten 

● Wij kunnen o.a. nieuwsbrieven, marktonderzoek, e-mail of via sociale mediaberichten sturen als wij denken dat het 
interessant is. Wij doen dit alleen als u heeft aangegeven dat u deze marketingcommunicatie wilt ontvangen. U kunt 
dan nog steeds serviceberichten ontvangen, zoals de bevestiging van uw boeking en belangrijke informatie over het 
gebruik van onze producten of diensten. 

 

2: Wanneer en op welke manier wij persoonsgegevens kunnen delen binnen De Drait Groep en andere organisaties 

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners 

                Om de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren delen wij alleen persoonsgegevens met de leveranciers   

die benodigd zijn voor deze diensten, zoals bijvoorbeeld bij reisarrangementen en vervoersbedrijven. 

● Als wij IT-specialisten inhuren om ons te helpen met het combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het 
verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan zullen wij deze bedrijven uiterst zorgvuldig 
selecteren en alleen benodigde informatie met hen delen. 

● Soms delen wij persoonsgegeven om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen: in dit 
verband kunnen wij persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en het kredietrisico te 
beperken. 

● Als wij persoonsgegevens delen maken wij duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en dat deze 
gegevens niet voor eigen marketingdoeleinden gebruikt mogen worden. 
 

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties: 

● Wij kunnen minimale persoonsgegevens met overheidsorganen delen als dit in de wet staat/ verplicht wordt of als wij 
dat volgens de wet mogen doen. Vrijwillig, zoals reizigersgegevens. 

● Wij zullen, indien wij ertoe worden verplicht door officiële instanties of bij verplichtingen voor reizen in het buitenland, 
persoonsgegevens delen met douane, bij grenscontroles en/of met andere overheidsinstanties voor veiligheid, 
immigratie, terrorisme, enzovoort. 
 

Het delen van persoonsgegevens binnen De Drait Groep 

● Onze privacyverklaring is van toepassing op de gehele De Drait Groep. 

● Als het nodig is, delen wij uw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen De Drait Groep. Bijvoorbeeld 
om producten of diensten te kunnen leveren, om producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, 
om gebruikerservaringen te kunnen personaliseren of in contact te komen indien van toepassing, voor 
marketingdoeleinden en marktonderzoek. 
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Het delen van persoonsgegevens met waar wij verplichtingen aan hebben. 

● Wij kunnen ook, op grond van een overeenkomst of overeenkomsten die wij met u hebben, persoonsgegevens delen 
met een organisatie waar aan wij een of meer van onze bedrijven, rechten of verplichtingen verkopen of overdragen 
(of waarmee wij in onderhandeling zijn over verkoop of overdracht daarvan). De ontvanger van die persoonsgegevens 
kan die dan, bij definitieve overdracht of verkoop, op dezelfde manier gebruiken als wij. 

 

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie (hierna afgekort tot EU) 

● Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons) gegevens worden doorgegeven (naar 
servers van) aan De Drait Groep gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de 
regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de 
Europese Economische Ruimte, zal De Drait Groep gebruik maken van de EU standard contractuele clausules om uw 
privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal De Drait Groep aan u toestemming vragen 
om uw (persoons) gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming 
kunt u ten alle tijde intrekken. 

 

3: Beschermen van uw persoonsgegevens: 

Veiligheid van uw persoonsgegevens: 

● Wij willen dat u onze diensten altijd veilig kunt gebruiken en houden toezicht op het gebruik hiervan. Dat doen wij door 
persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en misbruik tegen te gaan. Wij nemen passende 
veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen opzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, 
gebruik, verandering en bekendmaking. 

● Indien u geen gepersonaliseerde informatie van ons wilt ontvangen dan kunt u altijd uw voorkeur aangeven. Wij zullen 
deze dan zo spoedig mogelijk verwerken. 

● U kunt dan nog steeds serviceberichten ontvangen, zoals de bevestiging van uw boeking en belangrijke informatie 
over het gebruik van onze producten of diensten. 

 

Bewaren van uw persoonsgegevens en duur van bewaren gegevens 

● Wij bewaren de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen waar wij het in deze privacyverklaring over 
hebben en voor het naleven van de wet- en regelgeving. Daarna wissen wij de persoonsgegevens. Alle gegevens 
worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen van de   Zouden wij gegevens willen gebruiken voor analyse, 
historische of andere zakelijke doeleinden, dan verwerken wij deze gegevens anoniem. 

 

Links naar andere websites en functies voor social media. 

● Onze websites en mobiele apps bevatten links of bevatten functies voor social media, zoals Facebook , Google+, 
Twitter, Pinterest, enzovoort die door organisaties met eigen privacyverklaring beheerd worden. Zorg ervoor dat u 
deze voorwaarden en privacy voorwaarden goed doorleest, voordat u persoonsgegevens invoert op de website van 
andere organisaties. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites van andere 
organisaties en functies. 

 

4: Cookie statement 

● Dit cookie statement beschrijft de cookies, waarvan De Drait Groep gebruik maakt via de websites en voor welk doel 
deze cookies worden gebruikt. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij uw bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en daarna 

op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna genoemd: “apparaat”) worden 

opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen 

staan niet beschadigen. 

 

Welke cookies gebruikt De Drait Groep? 

Functionele cookies 

● De Drait Groep maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u 
de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren, waar u om heeft gevraagd. Functionele cookies onthouden 
bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen. 

 

Analytics cookies 

● Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt De Drait Groep gebruik van 
analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytics diensten geanalyseerd en de 
resultaten hiervan worden aan De Drait Groep verstrekt. De Drait Groep krijgt op deze manier inzicht in hoe de 
website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig 
aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analytics dienst deze informatie aan derden verstrekken. 
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Social plug-ins 

● Via de website kan mogelijk toegang geboden worden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kan informatie 
op de website met anderen worden gedeeld en worden aanbevolen. Via de social plugins worden door derde partijen 
cookies op uw apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, 
maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere 
websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. 
 

Tracking cookies 

● De Drait Groep maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag 
gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. 

● Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk 
om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel 
uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor De Drait Groep om u op die andere 
websiteadvertenties te tonen. 

● De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door De Drait Groep alleen gebruikt om u ook op andere 
websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld. 
 

Verwijderen cookies 

● De toestemming die u heeft gegeven aan De Drait Groep voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd 
intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle, in uw browser reeds 
geplaatste, cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies 
kunt verwijderen. 

● U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen 
van de website niet of niet goed meer werken. 

● Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze 
handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde 
handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. 

 

5: Toegang tot en bijwerken van uw persoonsgegevens; klachtenprocedure 

Toegang tot en bijwerken, corrigeren en laten verwijderen van uw persoonsgegevens: 

● U kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen die wij beheren. Mocht u deze willen opvragen, corrigeren of laten 
verwijderen, dan ontvangen wij hiervoor de informatie, waarmee wij uw persoonsgegevens voor u kunnen 
identificeren en opzoeken. Zijn er gegevens die niet kloppen, dan ontvangen wij de wijziging zo spoedig mogelijk om 
dit dan ook zo snel mogelijk te wijzigen of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens. 

● Wij zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij wij deze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden. 
 

Klachtenprocedure 

● Wij doen ons best de gegevens zo goed mogelijk te beheren. Is er toch een klacht over de manier van beheren, 
verzamelen, opslaan of het gebruiken, laat dit dan schriftelijk weten en richt uw klacht aan: De Drait, Biskopswei 27, 
NL- 9213 VM De Wilgen of via info@dedrait.com 

● Indien onze reactie niet naar wens is, dan kunt u een klacht indienen bij autoriteit persoonsgegevens.nl. 

● Voordat wij uw verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen wij om extra informatie vragen om uw identiteit te 
bevestigen. Als u namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen wij vragen om extra informatie. Dat doen 
we om zeker van te zijn dat u gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen. 

 

6: Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 

(Algemene verordening gegevensbescherming) 

Wij verwerken uw gegevens alleen in de volgende situaties: 

● Wij hebben uw toestemming; 

● Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die wij met u hebben of om op uw verzoek stappen te 
ondernemen, voordat wij een overeenkomst aangaan; 

● Wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichting; 

● Het is noodzakelijk ter bescherming van uw eigen vitale belangen of die van andere natuurlijke personen; 

● Het is het algemeen belang of wij hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van 
openbaar gezag; 

● Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of derden en deze belangen wegen zwaarder dan uw belangen of 
rechten. 

 

7: Wijziging in verklaring: 

Deze verklaring is van kracht vanaf mei 2018. Wij kunnen de verklaring elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze 

website(s) of er updates zijn. Als het ingrijpende wijzigingen zijn, zullen wij deze duidelijk op onze website plaatsen. 

 

 

mailto:info@dedrait.com
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V    DE DRAIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GEBRUIKTE PLEZIERVAARTUIGEN EN GEBRUIKTE 

SCHEEPSMOTOREN GELDIG V.A. 01-03-2020   
 

 

Artikel 1: Definities 

a: verkoper (verder te noemen De Drait) : De Drait Yachting b.v.en/of Yachtcharter De Drait b.v.   

b: koper : degene (natuurlijke persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

c: pleziervaartuig: vaartuig gebouwd en/of gebruikt voor recreatief gebruik 

d: scheepsmotoren: binnen of buitenboordmotor voor recreatief gebruik 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten inzake koop en verkoop 

gebruikte pleziervaartuigen en scheepsmotoren 

2: Nederlands recht is van toepassing 

 

Artikel 3: Aanbod 

1. Het aanbod is bindend gedurende de aangegeven termijn voor aanvaarding en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid. 

Indien aanbod niet is aangenomen vervalt op moment van eindigen van de gestelde termijn. Indien geen termijn is 

overeengekomen vervalt het aanbod automatisch na 10 werkdagen. 

 

Artikel 4: De koopovereenkomst 

1: koopsom boven € 1.000 excl. btw worden altijd schriftelijk vastgelegd 

2: eventueel gemaakt afspraken tussen personeel en of vertegenwoordiger van verkoper zijn alleen bindend indien zij schriftelijk 

zijn bevestigd 

 

Artikel 5: Garantie 

1: geen garantie bij gebruikte schepen en gebruikte scheepsmotoren, tenzij anders is overeengekomen 

2: alleen wettelijke garantie is van toepassing 

 

Artikel 6: Overmacht 

1: onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de 

overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door een van de partijen niet vermeden kan 

worden en zij niet op grond van de Wet de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor rekening moet komen van de 

partij die op overmacht een beroep doet 

 

Artikel 7 Levering 

1: de levering vindt plaats af werf tenzij anders is overeengekomen 

 

Artikel 8: Reclame 

1: klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of desbetreffende factuur dienen (schriftelijk) en behoorlijk omschreven 

en binnen 10 werkdagen na constatering ter kennis worden gegeven aan De Drait 

 

Artikel 9: Koopprijs 

1: de overeengekomen prijs zal vooraf contant/ of tijdig per overmaking op rekening van De Drait betaald moeten zijn voor 

levering  

2: prijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting gefactureerd, invoerrechten en andere heffing die gelden ten tijde aan de 

totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs berekend 

 

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden 

1: betaling vindt plaats bij levering tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen geschieden contant ten 

kantore van de verkoper en/of tijdige overmaking per bank op rekeningnummer van De Drait 

2: bij niet tijdige betaling zal er sprake zijn van verzuim en zal er 1% over de het in de overeenkomst vermelde bedrag per 

maand vanaf vervaldag in rekening gebracht. 

3: bij vertraging van de levering is de koper gerechtigd de betaling tot levering op te schorten tenzij anders is overeengekomen 

4: reclames over de facturen dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht  te worden en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de 

factuur ontvangen te zijn. 
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Artikel 11: Opschorten en ontbinden 

1: opschorten kan als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt 

2: indien een van beide verplichtingen niet nakomt is de andere partij bevoegd deze te ontbinden bij overmacht 

3: zodra koper veranderingen dan wel aanpassingen aan plezierjacht en/of scheepsmotor heeft uitgevoerd geen ontbinding 

meer mogelijk  

 

Artikel 12: Zekerheidsrechten  

1: de eigendommen gaan niet eerder over dan op moment dat de koopprijs en eventueel meerdere verschuldigde facturen van 

de koper  voldaan zijn 

2: de koper, na levering van de zaak, in gebreke blijft met betaling van de koopprijs en eventueel meerdere verschuldigde 

kosten is de verkoper gerechtigd om de zaak door middel van schriftelijke verklaring terug te vorderen 

3: de verkoper is tevens gerechtigd de zaak terug te vorderen wanneer de koper het door hem aan de verkoper verschuldigde 

slechts gedeeltelijk heeft voldaan, in dat geval is de verkoper verplicht om het door de koper reeds betaalde gedeelte van de 

koopprijs te retourneren verminderd met de noodzakelijk gemaakte kosten 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

1: verkoper is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen 

aan de verkoper 

2: koper is jegens verkoper aansprakelijk voor schade die door zijn toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt 

 

Artikel 14: Geschillen 

1: op alle geschillen is alleen het Nederlands recht van toepassing, alle andere overeenkomsten dan deze worden bij voorbaat 

uitgesloten.  

 

Artikel 15: Afwijkingen van de voorwaarden 

1: individuele afwijkingen waaronder in begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen moeten schriftelijk worden vastgelegd 

2: wijzigingen van de voorwaarden zijn te allen tijde mogelijk en zullen worden vastgelegd. De voorwaarden van de tijdens de 

overeenkomst vastgelegde voorwaarden blijven geldig 

 

Artikel 16 indien van toepassing gelden tevens: 

- De Drait algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen 

- De Drait algemene aanneming-, verkoop- en leveringsvoorwaarden 

- De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur vaartuigen 

- De Drait algemene voorwaarden jachtbemiddeling 

- De Drait haven- en werfreglement 

Alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait.:info@dedrait.com 
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VI  DE DRAIT ALGEMENE VOORWAARDEN JACHTBEMIDDELING GELDIG V.A. 01-03-2020 

 

Artikel 1 

1. Een bemiddelingsovereenkomst is een opdracht, waarbij De Drait, De Drait Yachting b.v., zich tegenover de opdrachtgever 

verplicht tegen betaling van afgesproken provisie werkzaam te zijn bij de totstandkoming en het sluiten van een beoogde 

overeenkomst in opdracht en op naam van de opdrachtgever en een derde. In de bemiddelingsovereenkomst kan niet ten 

nadele van de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van deze voorwaarden worden 

afgeweken. Voorwaarden van opdrachtgever en/of anderen worden bij voorbaat uitgesloten. 

 

Artikel 2 

In het kader van de bemiddelingsovereenkomst stelt De Drait  de volgende diensten ter beschikking: 

- de bespreking en advisering betreffende de totstandkoming van de beoogde overeenkomst; 

- de beoordeling van de marktwaarde van het desbetreffende object; 

- de beoordeling en advisering betreffende de  technische en andere van belang zijnde aspecten die verband houden met de 

beoogde overeenkomst met betrekking tot het object; 

- de advisering over en onderhandelingen met derden namens de opdrachtgever; 

- de actieve bevordering van de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde; 

- de begeleiding bij de gebruikelijke afwikkeling. 

 

Artikel 3 

Ingeval de begeleiding door de jachtmakelaar bij de afwikkeling van de overeenkomst meer omvat dan de diensten die de 

jachtmakelaar, in het kader van de bemiddelingsovereenkomst, ter beschikking stelt, dient hij zijn opdrachtgever daarvan vooraf 

in kennis te stellen. De opdrachtgever is gehouden de kosten gemoeid met het meerwerk te voldoen indien partijen vooraf 

schriftelijke overeenstemming hebben bereikt. 

 

Artikel 4 

1. De bemiddelingsovereenkomst eindigt door: 

a. opzegging; 

b. het verstrijken van de overeengekomen tijd; 

c. de totstandkoming en afwikkeling van de beoogde overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde; 

d. het onbemiddelbaar worden van het object als gevolg van onder meer de staat waarin het object komt te geraken, zware 

beschadiging, algehele teloorgang of de door de opdrachtgever nader gewenste prijsstelling van het object. 

2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 

 

Artikel 5 

1. Ingeval de bemiddelingsovereenkomst een opdracht tot verkoop dan wel koop betreft, treedt De Drait met betrekking tot één 

en hetzelfde object niet op voor de verkoper en gelijktijdig de koper in hun hoedanigheid van opdrachtgever. 

2. Ingeval sprake is van een (ver-)koopopdracht kan de te sluiten overeenkomst niet afhankelijk worden gesteld van een door 

De Drait opgesteld expertiserapport. 

3. De Drait is verplicht de naam en het adres van de koper aan de opdrachtgever schriftelijk bekend te maken zodra de partijen 

overeenstemming hebben bereikt over de prijs van het object en over de voorwaarden waaronder het object is verkocht. 

 

Artikel 6 

Ingeval de jachtmakelaar een object onder zich heeft is hij alleen aansprakelijk voor schade aan of door het object, onderdelen 

of toebehoren daarvan die veroorzaakt wordt door een omstandigheid die hem en/of de zijnen kan worden toegerekend. 

 

Artikel 7 

De Drait is niet aansprakelijk voor de staat, uitrusting en beschrijving (specificatie) van het object tenzij hij wist dat de 

opdrachtgever met betrekking tot het object onjuiste informatie verschafte, eigenschappen van het object verzwijgt of vermeldt 

die van het object een onjuist beeld geven en die voor de koper van beslissende betekenis zijn voor het sluiten van de 

overeenkomst. 

 

Artikel 8 

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van zijn beschrijving voor de door hem verstrekte gegevens over het object en – 

ingeval sprake is van een verkoopopdracht – staat hij in voor zijn bevoegdheid tot verkoop van het object. De opdrachtgever 

vrijwaart De Drait hiervoor tegenover aanspraken van derden. Opdrachtgever is verantwoordelijk en heeft de verplichting 

melding te maken indien er hypotheken en andere op het object rustende rechten van derden op het object bestaan. 

 

Artikel 9 

De opdrachtgever moet op zijn kosten het object gereed voor keuring en/of voor proefvaart ter beschikking stellen. De helling- 

en expertisekosten komen voor rekening van degene die tot de desbetreffende werkzaamheden opdracht geeft, tenzij anders is 

overeengekomen. 
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Artikel 10 

De opdrachtgever moet een deugdelijke casco- en aansprakelijkheidsverzekering voor het object hebben en in stand houden. 

 

Artikel 11 

Klachten over de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, 

binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden 

gebracht van De Drait. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 12 

1. De aan De Drait toekomende provisie is verschuldigd zodra wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en een derde 

over een overeenkomst is ontstaan, tenzij een in de beoogde overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarden in werking 

treedt. Later afwijkende afspraken tussen de opdrachtgever en de derde of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst doet 

de aanspraak op provisie niet teloorgaan. 

2. De Drait zal de (ver-)kooppenningen voor de opdrachtgever in ontvangst nemen. De Drait heeft het recht om de middelen die 

hem op grond van de bemiddelingsovereenkomst toekomen te verrekenen met de onder hem gestelde geldmiddelen. 

 

Artikel 13 

1. Indien de beoogde overeenkomst tot stand komt binnen de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst, wordt deze geacht te 

zijn tot stand gekomen door bemiddeling van De Drait. 

2. De opdrachtgever die aantoont dat de beoogde overeenkomst binnen de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst en 

zonder enige bemiddeling van De Drait tot stand is gekomen, is 100% van de courtage berekend over de laatstelijk schriftelijk 

vastgelegde vraagprijs, aan De Drait verschuldigd.  

3. Wanneer de opdrachtgever binnen negen maanden na beëindiging van zijn opdracht alsnog de destijds beoogde 

overeenkomst sluit met een gegadigde die aanvankelijk in het kader van de bemiddelingsovereenkomst door De Drait 

persoonlijk met betrekking tot de beschikbaarheid van het desbetreffende vaartuig voor deze transactie op de hoogte is gesteld, 

dan wel wanneer de opdrachtgever binnen de termijn van negen maanden het object duurzaam in gebruik geeft aan 

bovenbedoelde gegadigde, is de opdrachtgever alsnog de volledige provisie over de laatstelijk schriftelijk overeengekomen 

vraagprijs aan De Drait verschuldigd. 

 

Artikel 14 

1. In geval de opdrachtgever de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst redelijkerwijs onmogelijk maakt dan wel de 

bemiddeling- overeenkomst beëindigt (opzegt) dan wel in het geval de opdrachtgever het object van de 

bemiddelingsovereenkomst duurzaam in gebruik geeft aan een derde gedurende de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst, 

is hij gehouden om aan De Drait de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden. 

2. Bij beëindiging van de bemiddelingsopdracht door een oorzaak als genoemd in artikel 5 lid 1 onder d. is de opdrachtgever 

aan De Drait de door de jachtmakelaar redelijk gemaakte kosten verschuldigd. 

3. De onkosten in lid 1 van dit artikel worden gefixeerd op: 100% van de overeengekomen provisie van de laatst schriftelijk 

vastgestelde vraagprijs bij beëindiging (opzegging). 

 

Artikel 15 

1. Ingeval van niet-tijdige betaling van de provisie of van de kosten verschuldigd ingevolge één of meer van deze bepalingen, is 

de Drait gerechtigd om de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. 

 

Artikel 16 

1. De jachtmakelaar is gerechtigd het object van de bemiddelingsovereenkomst onder zich te houden totdat zijn opdrachtgever 

het totaal verschuldigde bedrag – daaronder begrepen de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten – heeft voldaan. 

2. De jachtmakelaar heeft te allen tijde vuistpandrecht op het bemiddelings object, waar ook gelegen of afgemeerd, voor elk 

onbetaald deel van hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd. 

 

Artikel 17 

1. Op alle geschillen met betrekking, tot de bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een 

Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

2. De opdrachtgever moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de jachtmakelaar heeft voorgelegd 

schriftelijk aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de opdrachtgever en van De Drait en een duidelijke 

omschrijving van het geschil en de eis. 

3. Ingeval de opdrachtgever zijn factuur niet tijdig betaalt, is De Drait bevoegd een procedure bij de rechter aanhangig te 

maken, mits De Drait vóór de aanvang van de procedure de opdrachtgever een termijn van één maand na ontvangst van de 

aanmaning heeft gegeven. 

4. Nederlandse versie van deze overeenkomst prevaleert op eventuele vertalingen. 

 

 

 



  

17 

 

 

 

Artikel 18 – Afwijkingen 

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten 

schriftelijk worden vastgesteld. 

 

Artikel 19- De Drait heeft te allen tijde het recht de voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden op moment van afsluiten gelden. 

In alle andere gevallen telt de laatst gedeponeerde versie van de overeenkomst. 

 

Artikel 20 - Indien van toepassing gelden tevens: 

Alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait.: info@dedrait.com   

- 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 voor huur en verhuur vaartuigen 

- De Drait haven- en werfreglement 

mailto:info@dedrait.com
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VII DE DRAIT ALGEMENE AANNEMING-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GELDIG V.A. 01-03-2020 

 

Artikel 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. de leverancier: De Drait Yachting b.v., Yachtcharter De Drait b.v. de verkoper/opdrachtnemer 

b. de afnemer: de koper/ opdrachtgever (natuurlijk persoon) of die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten van koop en verkoop 

(tweedehands koop en verkoop uitgezonderd) alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elk door de leverancier 

gedane aanbod en, meer in het bijzonder, op iedere overeenkomst van koop, verkoop en bouw van nieuwe pleziervaartuigen en 

casco’s, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing 

op elk aanbod en iedere overeenkomst van ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud van pleziervaartuigen of onderdelen 

daarvan, alsmede op alle nader overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn. 

2. 2e hands koop en verkoop: hiervoor geldt: 

Voor gebruikte zaken, 2e hands zaken, geldt dat De Drait geen enkele garantie geeft en niet instaat voor deugdelijkheid van die 

zaken. Afnemer zal zich in deze zaken nimmer kunnen beroepen op het feit dat de zaak niet beantwoord aan de overeenkomst 

c.q. er sprake is van non-conformiteit. Behoudens opzet of grove nalatigheid van De Drait is aansprakelijkheid ter zake van 

deze zaken uitgesloten, Uitzonderingen gelden alleen indien er een schriftelijke bevestiging is. 

 

Artikel 3 – HET AANBOD 

1. Een schriftelijk aanbod geldt gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na 

ontvangst, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de afnemer. Indien de afnemer het aanbod 

niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het. 

2. Voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden, wordt een afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de 

duur van het in- en verbouwen door de leverancier opgegeven. 

3. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen 

die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van 

degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld. 

4. Het is de afnemer niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of zonder schriftelijke 

toestemming van de leverancier aan derden ter inzage te geven. 

 

Artikel 4 – DE OVEREENKOMST 

1. Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk waarvan de koopsom, respectievelijk de aanneemsom 

een bedrag van € 2.000 (exclusief omzetbelasting) te boven gaat en alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden 

aangegaan, worden door de leverancier schriftelijk vastgelegd. 

2. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de 

leverancier zijn alleen bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval een schriftelijke opdracht of een bevestiging van een 

overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden, 

indien één van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel 

nadere afspraak werd gesloten, respectievelijk gemaakt. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden heeft de leverancier het recht de extra kosten in 

rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden, voor zover deze zijn 

veroorzaakt door niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken. 

4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de leverancier 

redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de 

leverancier zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de afnemer overleggen over het al of niet voortzetten van de 

werkzaamheden en over de wijze waarop. De leverancier heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk 

en de daarmee verband houdende kosten. 

5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel 

het motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door de leverancier melding worden gemaakt. 

6. De afnemer moet in redelijke mate gelegenheid hebben tot controle tijdens normale werkuren. De afnemer is bevoegd één of 

meer derden te belasten met deze controle of met het uitoefenen van toezicht, waarvan de naam of namen op verzoek van de 

leverancier schriftelijk aan hem moet(en) worden verstrekt. 
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Artikel 5 – DE GARANTIE 

1. De leverancier levert pleziervaartuig of casco, inclusief de overeengekomen uitrustingsstukken en inventaris, conform 

overeenkomst. De leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in 

aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dit is 

overeengekomen. 

2. De leverancier staat ervoor in dat de door of namens hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en 

worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 

3. Met inachtneming van het vorenstaande garandeert de leverancier gedurende een termijn van twaalf maanden van nieuw 

pleziervaartuig of casco na levering. Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan motoren, navigatieapparatuur en/of 

aan elektronische apparatuur geldt een garantietermijn van drie aaneengesloten maanden na daadwerkelijke ingebruikneming 

daarvan, maar niet langer dan zes maanden na datum van verkoop dan wel na datum waarop de werkzaamheden werden 

verricht. Op onderdelen die door derden zijn geleverd en die door de leverancier zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden 

van deze derden voor zover de desbetreffende garantiebewijzen aan de afnemer ter hand zijn gesteld. Ingeval sprake is van 

onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel daaronder begrepen schilder- en coatingwerkzaamheden 

geen garantie gegeven. 

4. Herstel van gebreken is altijd op de werf. De afnemer kan op kosten van de leverancier een noodzakelijk herstel door een 

derde laten uitvoeren alleen met schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier beoordeelt professionaliteit derden en 

prijsafspraak, conform eigen prijsniveau, vooraf alvorens toestemming te geven en behoudt altijd het recht voor herstel op de 

werf uit te voeren. De leverancier staat niet in voor gebreken  

in het ontwerp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd of uitgevoerd is. Evenmin staat de leverancier in 

voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aanwending door 

de afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. 

5. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen zijn bij uitvoering van de overeenkomst afwijkingen mogelijk. 

6. De leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte 

materialen, doch die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het vaartuig. 

7. De leverancier staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale 

slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van de door de afnemer of door derden 

aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat de leverancier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg 

van vorenbedoelde gebreken. 

8. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven. 

9. Zolang afnemer niet aan verplichtingen uit de afgesloten overeenkomst heeft voldaan vervalt garantie.  

 

Artikel 6 – DE LEVERTIJD 

1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel 

de opdracht tot ver-, af- en inbouw, reparaties of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering 

af bedrijf of depot in Nederland. 

2. De levertijd is een indicatie. Onder vermelding van de redenen zal leverancier afnemer schriftelijk in kennis te stellen zodra 

overschrijding van de levertijd is te verwachten. Bij verandering in de opdracht zal altijd van invloed zijn op de levertijd en geen 

gevolgen en geven geen recht op ontbinding of schadevergoeding. 

3. De levertijd wordt in ieder geval verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid 

van de afnemer om, ondanks tijdige aanmaning, een aan de leverancier verschuldigd bedrag te voldoen nadat dit opeisbaar is 

geworden of van de nalatigheid van de afnemer om een andere verplichting na te komen. Ook komen de kosten die een 

voorzienbaar en naar ervaringsregels te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid voor rekening van de afnemer. 

4. Levertijden zijn indicatief en geven afnemer bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding. 

 

Artikel 7 – OVERMACHT 

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de 

overeenkomst wordt verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de leverancier niet vermeden kan worden en zij niet op 

grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moeten komen. 

2. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de leverancier werkzaamheden opgeschort, is de afnemer voor die periode ook 

ontheven van zijn verplichtingen. 

3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de leverancier recht op vergoeding van de door hem 

gemaakte kosten van bouw, in- of verbouw of reparatie, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de 

overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden. 
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Artikel 8 – DE LEVERING 

1. De levering vindt plaats af werf De Wilgen, Nederland.  

2. De leverancier zal de afnemer vóór aflevering van het vaartuig of van andere te leveren zaken de gelegenheid bieden het 

vaartuig of bedoelde zaken te (laten) inspecteren. In geval van reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of 

onderhoudswerkzaamheden zal de leverancier de afnemer vóór oplevering de gelegenheid bieden de uitgevoerde 

werkzaamheden te (laten) inspecteren. Indien een (afleverings-)proefvaart is overeengekomen, zal de leverancier de afnemer 

vóór aflevering dan wel oplevering de gelegenheid bieden voor die (afleverings-)proefvaart. 

3. De afnemer moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving door de leverancier tot het maken van de 

inspectie en/of de (afleverings-)proefvaart gebruik maken van de geboden gelegenheid. Indien de afnemer binnen deze termijn 

van tien werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn 

geleverd. De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen, dat het vaartuig of de zaak gebreken vertoont die hij redelijkerwijs 

tijdens inspectie en/of de (afleverings-)proefvaart had kunnen ontdekken. 

4. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden op grond van lid 2 of 3, gaat het risico 

voor het geleverde over op de afnemer. 

5. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen 

voor rekening en risico van de afnemer. 

6. Indien de afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na 

uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims 

moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn 

afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier, zonder dat de afnemer op 

enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken. 

7. Indien de afnemer bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig 

of ander zaak inruilt, wordt laatstgenoemd vaartuig of zaak pas eigendom van de leverancier, nadat de feitelijke levering 

daarvan heeft plaatsgevonden. Indien de afnemer het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting 

van de levering van het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak, komt schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening 

en risico van de afnemer. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de afnemer. 

8. Indien de afnemer tekortschiet in zijn verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afnemer 

verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. 

 

Artikel 9 – KLACHTEN 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen, schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 10 

werkdagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van 

de leverancier. De gevolgen van niet tijdige klachten komen voor rekening van de afnemer. 

 

Artikel 10 – DE KOOPPRIJS EN AANNEEMSOM 

1. Alle koopprijzen en aanneemsommen gelden netto contant of op rekening van de Drait voor de levering te zijn voldaan 

volgens overeenkomst. 

2. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs 

of de aanneemsom, doorberekend indien zij na meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er 

nog niet is geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De leverancier zal echter 

niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn 

geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta 

waartegen het geleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of 

aanneemsom ten grondslag is gelegd. 

3. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregelingen die door de 

leverancier wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale 

verzekeringen wordt doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie 

maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. 

4.Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs of aanneemsom steeds begrepen de terzake verschuldigde omzetbelasting, 

invoerrechten of andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tenzij anders 

overeengekomen. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs of aanneemsom doorberekend. Indien de 

verschuldigdheid van een heffing kan worden voorkomen door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe 

jegens elkaar gehouden. 

5. Doorberekening van een verhoging en verlaging van prijzen die van invloed is op de koopprijs of op de aanneemsom en die 

is toe te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van de wederpartij zal altijd kunnen worden verlangd. 
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Artikel 11 – DE BETALINGSVOORWAARDEN 

1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij aflevering. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de 

leverancier dan wel door overmaking op de bank- of girorekening van De Drait. 

2. Ingeval sprake is van aanneming van werk en vooruitbetaling van de aanneemsom wordt verlangd, wordt deze voldaan in de 

termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

3. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen 

vervaldag is overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na ter zake door de leverancier in gebreke te zijn gesteld het 

verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de leverancier gerechtigd de 

wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt 

berekend vanaf de vervaldag.  

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de afnemer dan wel doordat de afnemer zijn 

verplichtingen niet tijdig nakomt of de leverancier niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is 

de leverancier gerechtigd betaling van koopprijs dan wel van de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen 

waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden. 

5. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 10 werkdagen na 

ontvangst van de desbetreffende factuur te worden ingediend. 

 

Artikel 12 – OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daartegenover staande 

verplichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover 

de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden, tenzij de bouw reeds begonnen is. Te allen tijde zijn de reeds gemaakte kosten en voor opdracht gedane 

bestellingen en werkzaamheden tot moment van ontbinding te betalen. Ontbinden is alleen mogelijk in geval art 14 lid 4. 

 

Artikel 13 – ZEKERHEIDSRECHTEN 

1. Ingeval van verkoop door de leverancier zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment 

waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake van de transactie volledig aan de leverancier zijn 

voldaan. 

2. In alle gevallen van aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde 

materialen en toebehoren, voor zover aanwezig op de werf van de leverancier of elders onder zijn berusting, het eigendom van 

de afnemer voor zover betaald. De leverancier heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde goederen, alsmede op de 

verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de aannemingssom voor zover 

verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de afnemer op de overeenkomst inbreuk 

maakt. 

3. De eigendomsoverdracht van de in lid 2 van dit artikel genoemde goederen aan de afnemer wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden op het moment waarop die goederen betaald zijn door eigenaar.  

4. Indien de afnemer tekortschiet in zijn (financiële) verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de 

afnemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. 

5. De leverancier is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige 

toebehoren onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit 

retentierecht voortvloeiende kosten. 

6. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft de leverancier zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om het 

vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren te verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn 

uitstaande vordering, indien de afnemer, na door de leverancier bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes 

maanden na datum van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan. 

 7. Deze verkoop kan de leverancier pas effectueren, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de 

afnemer bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen. 

 

Artikel 14 – DE VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN AFBOUW 

1. De leverancier is verplicht het vaartuig in aanbouw, alsmede de voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen, 

uitrustingsstukken en verdere toebehoren zowel tijdens het verblijf op of aan de werf als tijdens de inspectie en de proefvaart tot 

aan de levering op zijn naam te verzekeren. 

2. Bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen 

de kosten als tussen partijen overeen te komen. 

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet wanneer het vaartuig ‘total loss’ wordt verklaard. In dat geval zal de overeenkomst 

ontbonden worden geacht. 

4. De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande belang. 
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Artikel 15 – AANSPRAKELIJKHEID 

1. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te 

rekenen aan de leverancier, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van 

de uitvoering van de werkzaamheden die door de afnemer zijn opgedragen. 

2. De afnemer is jegens de leverancier aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de 

zijnen is veroorzaakt. 

 

Artikel 16 – GESCHILLEN 

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands 

rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

2. Indien de afnemer zijn factuur niet tijdig betaalt, is de leverancier bevoegd een procedure bij de rechter aanhangig te maken. 

 

Artikel 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN 

De Drait houdt zich het recht voor te allen tijde de overeenkomst te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst c.q. de versie 

die van toepassing was op moment van totstandkoming overeenkomst. Alle andere voorwaarden van derden, andere landen of 

afnemer zijn bij voorbaat uitgesloten 

 

Artikel 18 – 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 voorwaarden jachtbemiddeling 

- De Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur vaartuigen 

- De Drait haven- en werfreglement 

 

Alle voorwaarden zijn op te vragen bij De Drait.:info@dedrait.com 

 

 


