
                                              
Verhuurder: 

 
Watersportcentrum Maasbommel 
contactpersoon:  dhr. T. van de Vloet (0633041329) 

 
Huurder: 

 
naam:         geboorte datum:    
                                                                                                                                                                                  

straat: 
postcode:     woonplaats:  

 
legitimatienummer: 
telefoon: 

naam en telefoonnummer in geval van calamiteiten:  
 
Huurder huurt voor tijdelijk en recreatief verblijf een logiesverblijf nr.:       ___. 

 
Voor een periode van d.d.   __-__-__   t/m  __-__-__ 

 
De huur wordt automatisch verlengd, tenzij huurder of verhuurder opzegt voor de 1e van de nieuwe maand 
met een opzegtermijn van 1 maand. Huur per maand bedraagt € 645,- inclusief bijdrage energie.  Gebruik 
van kabel-internet incl. modem en WIFI bedraagt € 35,-per maand.  
Betalingen per maand vooruit bij voorkeur via bank of per  PIN op het havenkantoor. 

 
Borg bedraagt  € 645,- welke vooraf voldaan dient te worden. Onderverhuur is niet toegestaan. Huurder 
doet een opgave van NAW gegevens van medegebruikers welke ook gebruik maken van de studio’s.  Indien 
huurder langer dan 14 dagen achterstallig is met huurbetaling is de huurovereenkomst bij rechtswege 
geëindigd. Het houden van huisdieren is in de studio’s is niet toegestaan. Op de jachthaven is een 
parkreglement van toepassing die ook geldt voor de gebruikers van de studio’s. In geval van overlast volgt 1 
maal een schriftelijke waarschuwing. Na herhaald overlast behoud de verhuurder het recht voor de 
overeenkomst per onmiddellijke ingang beëindigen. Geen medewerking inschrijving gemeente op dit adres.  

 
Huurder zorgt als een goed huisvader voor het logiesverblijf.  De inventaris is in goede orde ontvangen en de 
ruimte is schoon. Bij vervanging of vermissing wordt de nieuwprijs van de vervangende inventaris in 
rekening gebracht. De totale inventaris is opgenomen op bijgaande lijst. 

 
Opm.: 

 

Wij wensen u een prettig verblijf bij Watersportcentrum Maasbommel. 

 
Maasbommel,  d.d.    __ - __ - ____ 

 
Huurder:        Verhuurder: 

___________________________    __________________________ 

 
 

Watersportcentrum Maasbommel 
Jachthaven Maasbommel BV 
Bovendijk 2 
NL- 6627 KS  Maasbommel 

IBAN:  NL19RABO 0108610322 
BIC:  RaboNL2U 
KvK: 10146526 

Hiswa-voorwaarden van toepassing 

 van toepassing 

tel. 0487-561311 
info@wscmaasbommel.nl 
www.wscmaasbommel.nl 
www.maasbommel.nl 

 

mailto:info@wscmaasbommel.nl
http://www.wscmaasbommel.nl/
http://www.maasbommel.nl/

