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Bruikleenovereenkomst Splash zeilboot 

Datum bruikleen(periode): …………………………………………………………. 

Overwegende dat de WSV Het Witte Huis het jeugd-wedstrijdzeilen in de Splash wenst te 

bevorderen, en daarom Splash boten in bruikleen ter beschikking stelt aan zijn (jeugd)leden, zijn 

partijen: 

De Watersportvereniging Het Witte Huis, gevestigd te Nieuw Loosdrecht, verder te noemen de 

vereniging 

en lid: …………………………………………………………………, wonende te …………………….…….…., bereikbaar via 

telefoonnummer: ………………………………….…………en e-mailadres: ……………………………………………………, 

verder te noemen de gebruiker, het volgende overeengekomen, betreffende de bruikleen van Splash 

zeilboot met registratienummer: 

o NED 1933 

o NED 1932 

o NED 1928 

o NED 1555 

o NED 922 

Compleet met alle toebehoren zoals opgesomd in de bijlage. 

 

Artikel 1 Bruikleen 

1. De vereniging geeft heden aan de gebruiker in bruikleen de hierboven genoemde boot, voor een 

periode één dag, dan wel voor de hierboven aangegeven periode. 

2. De gebruiker verklaart de genoemde boot in gebruikte doch goede staat van onderhoud in 

ontvangst te hebben genomen. 

Artikel 2 Gebruik 

1. De gebruiker is verplicht als een ‘goed huisvader’ voor de boot te zorgen en deze compleet te 

houden en te onderhouden, deze slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming en deze aan 

het eind van de bruikleen aan de vereniging terug te geven. 

2. De boot heeft een ligplaats op de haven van de vereniging en daar blijft de boot ook, gedurende 

de bruikleenovereenkomst. 

3. Alleen met voorafgaande toestemming van de vereniging mag gebruiker de boot verplaatsen 

buiten het terrein van de WSV Het Witte Huis. De vereniging kan bijvoorbeeld toestemming geven 

voor een SKON evenement waaraan de gebruiker meedoet. 

4. Voor een bijdrage in de verzekering, groot periodiek en regulier onderhoud en afschrijving, wordt 

een bedrag in rekening gebracht van 15 euro per dag. Deze bijdrage dient achteraf betaald te 

worden door de gebruiker op basis van een door de verenging te sturen factuur. In het kader van 

kennismaking met de vereniging, bijvoorbeeld bij een open dag, kan de vereniging besluiten de boot 

kosteloos ter beschikking te stellen.  

5. Alle kosten gemaakt aan de boot, tijdens de duur van deze overeenkomst, voor zover een gevolg 

van het gebruik van de boot, en strekkende tot gebruikelijk onderhoud als ook kosten ter verbetering 

van de boot, zijn voor rekening van de vereniging. Indien deze kosten zonder voorafgaande 
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instemming van de vereniging zijn gemaakt door de gebruiker, heeft de gebruiker geen recht op 

vergoeding van deze kosten door de vereniging. 

6. Schade door verlies of beschadiging van boot, voor zover de gebruiker kan bewijzen dat hem geen 

schuld treft en voor zover redelijkerwijze niet te dekken door een verzekering, komt voor rekening 

van de vereniging. 

Artikel 3 Geen gebruik derden 

1. Het is aan de gebruiker verboden om de boot hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een 

ander in gebruik af te staan, of aan een ander te verhuren. 

Artikel 4 Teruggave 

1. Indien de gebruiker na het einde van de bruikleen periode of na opzegging hiervan door de 

vereniging niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van de vereniging tot teruggave van de boot, 

moet de gebruiker, onverminderd het recht van de vereniging op volledige schadevergoeding, een 

boete van 100 euro betalen voor iedere dag, dat de gebruiker, na bij aangetekende brief door de 

vereniging aangemaand te zijn, niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

2. Indien één van de in lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, is de vereniging bevoegd een geschil 

betreffende de teruggave van de boot aan het oordeel van de kantonrechter in kort geding, voor te 

leggen. 

Artikel 5 Toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, of uit 

enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld ter zake van 

onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen zo mogelijk eerst 

worden beslecht in goed overleg. 

3. Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal bet geschil worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Utrecht, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg 

zouden staan.  

4. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit bij aangetekend schrijven stelt. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Nieuw Loosdrecht op 

Datum:  ……………………………………………………………….. 

WSV Het Witte Huis     De gebruiker* 

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

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

* Indien de gebruiker minderjarig is dient de overeenkomst mede ondertekend te worden door de wettelijk 

vertegenwoordiger van de gebruiker 
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Bijlage: Inventaris Club Splash met rompnummer (zie hierboven) 

omschrijving opmerking 

Zeil met drie zeillatten en toplat  

Mast  

Giek  

Mast(giek)bout  

Zwaardtas met zwaard, roer, helmstok met joystick  

Grootschoot, landvast 10 meter, 2 trimlijnen  

Neerhouder  

Optioneel: windvaan  

Dekzeil   

Waltrailer  

2 Deksels voor luchtkasten  

Stop in de spiegel  

 


