
 

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN EEN ZEILBOOT IN 
EIGENDOM VAN NUCLEA YACHT CLUB  

BOERETANG 200, 2400 MOL 
Phone  ▪   yachting@nuclea.be   ▪   http://www.nuclea.be/en/Secties/Yachting  

 

 

 

Partijen 

A. Eigenaar van het vaartuig 

Naam: Koninklijke Nuclea Yacht Club 

Straat+ huisnr.: Boeretang 200, 2400 Mol 

hierna genoemd: KNYC 

Vertegenwoordigd door haar sectie verantwoordelijke Janez Perko 

 

 

B. Gebruiker van het vaartuig 

Naam + voornaam:  ...................................................................................................................... 

Straat+ huisnr.: ................................................................................................................................ 

Postcode+ woonplaats: ................................................................................................................ 

Telefoonnummer: ........................................................................................................................... 

Nr. familiale verzekeringpolis+maatschappij: ............................................................................. 

Hierna genoemd: de gebruiker 

 

 

 

Wordt overeengekomen wat volgt: 



 

Het gebruik van een zeilboot onder de volgende voorwaarden: 

 

A. Verplichtingen KNYC 

KNYC is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen: 

 In goede staat en compleet met inventaris en volgende toebehoren:  

 .................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

 Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en 

toebehoren; 

 Verzekerd tegen derden: Polis nr 570.350.894 Maatschappij: ................................ 

 

B. Verplichtingen gebruiker 

De gebruiker is verplicht: 

 De instructies van  KNYC op te volgen en het intern reglement te kennen en toe te 

passen; 

 Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te 

geven; 

 Het vaartuig in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens 

normale slijtage – in te leveren bij de KNYC; 

 Zeilboot proper maken na gebruik; 

 Zeilen laten drogen als deze nat zijn ; 

 Mogelijke schade aan de infrastructuur van KNYC en/of de boot in bruikleen moet 

onmiddellijk aan de verantwoordelijke doorgegeven worden 

 Bij een schadegeval, veroorzaakt door de gebruiker, staat de gebruiker in voor de 

kosten van de herstelling aan de KNYC infrastructuur en/of aan het hem toevertrouwd 

vaartuig. 

 Er moet tevens een concrete afspraak gemaakt worden inzake de timing van de 

herstelling van het vaartuig en/of de infrastructuur. 

C. Algemene voorwaarden 

 De gebruiker moet lid zijn van de Koninklijke Nuclea vzw vereniging en van de sectie 

KNYC. De grbuiker moet het lidgeld en sectiebijdrage voor het lopende jaar betaald 

hebben; 

 Het gebruik van een reddingsvest op de zeilboot is verplicht; 



 

 In het geval dat niemand anders in de club aanwezig is, kan zeilen alleen tot een 

windsnelheid van 7 knopen; 

 De gebruiker moet een basiskennis van het zeilen aan kunnen tonen: boot optuigen, 

aftuigen, manoeuvreren, aankomen,...; 

 Het daadwerkelijke gebruik kan pas ingaan na de evaluatie van zijn/haar zeilkennis en 

dit kan enkel gebeuren op dagen dat er een zeilwedstrijd wordt georganiseerd. De 

gebruiker moet de zeilboot zelf vaarklaar maken en het parcours afleggen ter 

beoordeling 

 De evaluatie gebeurt voor elke type boot afzonderlijk: (eenpersoons, tweepersoons,...).    

 De gebruikte zeilboot is niet uw persoonlijke boot: in het geval zich meerdere gebruikers 

aandienen op hetzelfde tijdstip is de regel van "eerst komt, eerst maalt" van kracht; 

 

D. Financiële voorwaarden en duur van de overeenkomst. 

 Het lidgeld en sectiebijdrage voor KNYC moet voldaan zijn; 

 De overeenkomst neemt een aanvang op: ........................ en is geldig voor het lopende 

kalenderjaar. De gebruiksvergoeding wordt contant betaald bij ondertekening van 

deze overeenkomst. 

 De overeenkomst wordt per kalenderjaar hernieuwd. De gebruikskosten worden samen 

met het KNYC lidgeld en sectiebijdrage voldaan. Te weten: uiterlijk op 31 maart van het 

nieuwe jaar. 

 Het staat het bestuur van KNYC vrij om de gebruiksovereenkomst ten allen tijde op te 

schorten en niet verder te verlengen, en dit zonder expliciete opgave van redenen. De 

gebruiker zal nooit enige aanspraak kunnen maken op welke schade vergoeding dan 

ook. 
 

De gebruiksvergoeding wordt jaarlijks door het KNYC bestuur vastgelegd en aan de 

gebruiker bekendgemaakt. 

Vergoeding voor het gebruik in het kalenderjaar:  

2015 :   Laser, 420: 50 €    Optimist: 30 € 

 

Opgemaakt in twee exemplaren te Mol, op .................................................. 

Voor het KNYC bestuur:    De gebruiker: 

 

 

De handtekening dient voorafgegaan door een eigenhandig geschreven : “Gelezen en goedgekeurd”   Na ondertekening behoudt iedere partij één 

exemplaar. 


