BOOTRUIL.INFO – BOATSWAP.INFO – BOOTSTAUSCH.INFO – ECHANGEDEBATEAUX.INFO

Voorbeeld formulier voor een ruilovereenkomst
Om u te helpen bij het afsluiten van een voor beide partijen eenduidige ruilovereenkomst kunt u en uw
ruilpartner dit voorbeeld formulier invullen en het elkaar door beiden ondertekend toesturen.

Persoonlijke gegevens:
Wij:
Partner 1: Naam: ……………………………………………Boot 1: (Naam van de boot): …………….……..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..…..
Naam van de persoon met het geldige vaarbewijs: …..…………………………….………………………...
Hij /zij beschikt over het volgende vaarbewijs: ……………………………….……..…………………………
en
Partner 2 Naam: ……………………………………………Boot 1: (Naam van de boot): …………….……..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..…..
Naam van de persoon met het geldige vaarbewijs: …..…………………………….………………………...
Hij /zij beschikt over het volgende vaarbewijs: ……………………………….……..…………………………
hebben de volgende ruilovereenkomst afgesloten met betrekking tot het ruilen van onze boten
en het aantal personen dat op onze boot zal varen en verblijven.

Gegevens met betrekking tot de bootruil:
Boot 1: ligt in: Plaats …………………………………………………Land:….………..……………….………
Boot 1: is voor ruil beschikbaar in de periode van: ……………..…………...bis…………….…..……..…...
Partner 2: zal arriveren in: ………………………….……………… om: ……………………….….…………
Het aantal personen op boot 1 zal zijn: ……….…................................................................................….
Het vaargebied van boot 1 zal zijn: ..…………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………….…………………………
In het geval van technische problemen met boot 1 a.u.b. kontakt opnemen met: ....……………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………
Boot 2 ligt in: Plaats …………………………………………………Land:….………..……………….………
Boot 1: is voor ruil beschikbaar in de periode van: ……………..…………...bis…………….…..……..…...
Partner 1: zal arriveren in: ………………………….……………… om: ……………………….….…………
Het aantal personen op boot 2 zal zijn: ……….…................................................................................….
Het vaargebied van boot 2 zal zijn: ..…………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………….…………………………
In het geval van technische problemen met boot 2 a.u.b. kontakt opnemen met: ....……………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………

Overeenkomst met betrekking tot de verzekering van boot 1:
Gedurende de ruilperiode is de boot van partner 1 verzekerd bij:
(Naam. adres en telefoonnummer van de verzekeringsmaatschappij):
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………….……Tel.nr.:………..…………...…….
Nummer van de verzekeringspolis: ……………………………………...…..…………………………………
De dokumenten bevinden zich: ……………………………………………..……………………….………….
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In het geval van een ongeval, waaraan ruilpartner 2 of iemand van zijn bemanning schuld heeft,
stelt partner 2, de eigenaar van de boot 1 (partner 1), schadeloos voor het eigen risico gedeelte van
de verzekering. Het betreft een bedrag van ………..………...
Verder zal partner 2 aan de eigenaar van de boot 1 (partner 1) een vergoeding geven voor het
verlies van de korting voor een schadevrij verloop. Hiertoe zal partner 2 aan partner 1 / een
vergoeding van …………..geven voor een periode van ………… jaren / een eenmalig bedrag van
……………. betalen / de totale kosten in hoogte van …………betalen, die als gevolg van het ongeval
zijn onstaan. (doorhalen wat niet van toepassing is).

Overeenkomst met betrekking tot de verzekering van boot 2:
Gedurende de ruilperiode is de boot van partner 2 verzekerd bij:
(Naam, adres en telefoonnummer van de verzekeringsmaatschappij):
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………..Tel.nr.:…………………...…….
Nummer van de verzekeringspolis: ……………………………………...…..…………………………………
De dokumenten bevinden zich: ……………………………………………..……………………….………….
In het geval van een ongeval, waaraan ruilpartner 1 of iemand van zijn bemanning schuld heeft,
stelt partner 1, de eigenaar van de boot 2 (partner 2), schadeloos voor het eigen risico gedeelte van
de verzekering. Het betreft een bedrag van ………..………...
Verder zal partner 1 aan de eigenaar van de boot 2 (partner 2) een vergoeding geven voor het
verlies van de korting voor een schadevrij verloop. Hiertoe zal partner 1 aan partner 2 / een
vergoeding van …………..geven voor een periode van ………… jaren / een eenmalig bedrag van
……………. betalen / de totale kosten in hoogte van …………betalen, die als gevolg van het ongeval
zijn onstaan. (doorhalen wat niet van toepassing is).

Verdere overeenkomsten:
Partner 1 en partner 2 komen verder overeen (indien nodig a.u.b. invullen) :
…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………
Wij bevestigen, dat het bij deze bootruil om een niet-commerciele ruil gaat. De boten worden niet
geleend, en dienen ook niet ter verkrijging van enig voordeel.

Akkoord verklaring:
Partner 1: Voor akkoord: handtekening :.................................................... Datum:..................................
Partner 2: Voor akkoord: handtekening :.................................................... Datum:..................................
Let op: Dit formulier dient slecht als voorbeeld.
Het moet aangepast worden aan de specifieke situatie van de ruilpartners.
Het doel er van is een hulpmiddel te zijn bij het afsluiten van een eenduidige ruilovereenkomst.
Bootruil.info, boatswap.info, bootstausch.info, echangedebateaux.info,
kunnen op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de ruilovereenkomsten, die op
basis van dit formulier plaatsvinden en voor de gevolgen, evenals eventuele financiele claims,
die kunnen ontstaan door ongevallen of schadetoebrenging, veroorzaakt door de individuen
die dit formulier gebruiken.
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