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O\'EREENKOMST KLUSSENPLAATS

De ondergetekenden:

1. Gemeente Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar teamleider
Havenlvezen, de heer A.J. Drost, handelend namens de gemeente Groningen, hierna te
noemen: "havenmeester".

en

2. naam

adres

postcode

woonplaats

naam (woon)schip

lengte (woon)schip

hierna te noemen "gebruiker"

overwegende

dat gebruiker kleine onderhoudswerkzaamheden aan een (r.voon)schip wil verrichten;
dat de gemeente Groningen hiertoe voorzieningen in het Oude Winschoterdiep aan de

Gideonlveg beschikbaar stelt in de vorm van een aanlegplaats, inclusief nuts- en
afmeervoorzieningen, hierna te noemen "klussenplaats";

dat de havenmeester de klussenplaats beheert en toezicht houdt op het gebmik van de
klussenplaats;

dat de gemeente Groningen en de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de
klussenplaats schriftelijk lvensen vast te leggen;

komen het volgende overeen:

De havenmeester verklaart aan gebruiker toe te staan te gebrr.riken, tenvijl gebruiker verklaart
te gaan gebruiken, de door de gemeente Groningen ingerichte klussenplaats en het betreffende
deel van het water van het Oude Winschoterdiep bij de klussenplaats.



Deze overeenkomst r,vordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1

1. Op de klussenplaats mag op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tnn tot 2 L00 tnn
en op zondagen en erkende fe estdagen van I 3. 00 t ntr tot I 8. 0 0 uzr aan het
bovengenoemde (r,voon)schip worden gewerkt.

2, Deze overeenkomst geldt voor maximaal .., ... weken en gaat in per .......

Artikel2
1. Gebmiker is havengeld verschr.rldigd volgens het gemeentelijk vastgestelde tarief voor

het gebruik van de klussenplaats, à contant en bij vooruitbetaling te voldoen aan de
havenmeester.

2. De kosten van verbruikte elekÍriciteit worden overeenkomstig de tarieven van de
leverancier door de gemeente aan gebmiker in rekening gebracht.

Artikel3
1. Het is gebmiker toegestaan om klein onderhoud aan het bovengenoemde (woon)schip

zelf uit te voeren. Onder klein onderhorid wordt verstaan: bovendekse werkzaamheden
r,vaarbij geen verontreinigende enlof schadelijke stoffen in het oppervlaktelvater
terecht komen.

2. Gebruik en r.verkzaamheden mogen geen hinder of overlast voor de omgeving
veroorzaken

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn op deze overeenkomst van
toepassing de "Yoonvaarden gebruik klussenplaats". Gebruiker verklaart de

voonvaarden te kennen en de voonvaarden stipt te zullen nakomen.

Artikel4
1. Voor schade aan de voorzieningen is gebmiker aansprakelijk.
2. Gebruiker doet hierbij afstand van alle aanspraken op vergoeding van schade, lvelke

gebruiker in verband met of voorlvloeiende uit het gebruik van cle voorzieningen
ondervindt en vrijwaart de gemeente Groningen van alle aanspraken van derden in
verband hiermee.

Artikel5
Gebruiker zal geen aanspraak maken op vergoeding van schade \,vegens hinder of
overlast, veroorzaakt door cle uitvoering van r,verken van de gemeente Groningen op of
nabij de voorzieningen.

Artikel6
Het is gebmiker niet toegestaan de voorzieningen geheel of gedeeltelijk aan derden in
gebruik of onderhuur c.q. wederverhuur af te staan. Eveneens is het gebruiker
verboden de voorzieningen te exploiteren vooÍ coïïr.merciële doeleinden.

Artikel T

De gemeente Groningen zal nimmer worden verplicht tot het aanbrengen van
voorzieningen of het besteden van gelden, r,vaartoe zij niet gehouden zov zijn indien
de onderhavige huurovereenkomst niet lvas gesloten.



Artikel B

Het is gebmiker niet toegestaan aan, op,.in of boven de voorzieningen reclame,

aankondigingen, ofafbeeldingen aan te brengen ofte laten aanbrengen.

Artikel9
l. De oever bij de klLrssenplaats aan de Gideonweg mag uiisluitend worden gebnrikt voor

het laclen en lossen van materialen. Het is gebruiker niet toegestaan op deze oever

auto's te parkeren of materieel, gereedschap en materiaal te stallen. Voor parkeren

kan de gebruiker gebruik maken van de openbare lveg.

Artikel 10

De gebmiker machtigl de gemeente Groningen olhe-rroepelijk om op kosten van de

gebrLriker alles te (doen) verrichten, wat de gemeente noodzakelijk acht tot herstel van

alwat door de gebmiker in strijd met deze overeentriomst is gedaan of nagelaten. De

gemeente Groningen za| niei overgaan tot het maken van kosten, spoedeisende

omstandigheden uitgezonderd, dan na gebmiker voorafgaand binnen een redelijke

termijn in de gelegenheid te hebben gesteld het vorenbedoelde zelf te herstellen.

Artikel 11

Bij niet, niet tldige dan rvel onvolledige nakoming door de gebmíker van de

voor\,vaarden van cleze overeenkomst, is de gemeente Groningen gerechtigd zonder

rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onvermindercl het recht tot

nakoming en/of schadevergoeding en zoncler dat de gebruiker desr,vege aanspraak kan

maken op vermindering of teruggave van de gebruiksprijs. Gebruiker zal in verzuim

zijn door het enkele feit van het niet nakomen van enige verplichting zonder dat

hienoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 12

Bij overtrecling van enige bepaling uit de 'Voonvaarden Gebruik Klussenplaats"

verbeurt gebruiker een direct opeisbare boete aan de gemeente Groningen van € 500,--

(vijÍhonderd euro), zulks onverminderd het recht van cle gemeente Groningen tot het

l,orderen \ran meer geleden schade. Eveneens zullen politie erlofjustitie van cle

overtreding op de hoogte rl'orden gebracht'

Artikel l3
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschilien

voorh'loeiend uit deze overeenkomst zullen rvorden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter in Groningen.

Aldus overeengekomen en in trveevoud getekend te Groningen,

Gemeente Groningen Gebruiker

A.J. Drost
Teamleider Havenwezen &{avenmeester

d.d.

ï'{aam:


