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TEL. ADDRES: SERRY. 

LOOSDRECHT, HOLLAND 

GEBR. SERRY 
J A C H T - EN S C H E E P S W E R F 

BANKIER: ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V., 's-GRAVELANDSEWEG HILVERSUM, POSTREKENING BANK 32 85 87 

OUD LOOSDRECHT, 2 1 Febr. 1974. 
Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d 
Holland 

Aan de Weled. gestr. Heer ir. J. Ber "hoef « 
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. 
Postbus 2200. 
DEN HAAG. 

Zeer Geachte Heer Berghoef, 

in vervolg op ons telefonische onderhoud d.d. heden, waarbij 
wij U mede deelde, dat wij van de heer van Maarssen van de 
H.V.M, de CNSO lijn hebben overgenomen met aa-ie in deze lijn 
voorkomende schepen, doen wij U bijgaand vast van elk schip 
een beschrijving, zeiiplan en indelingsplan toekomen. 
De prijzen van alle schepen kunnen wij nog niet definitief op
geven , zodra wij hier echter over beschikken, zuilen wij U 
deze per omgaande doen toekomen. 

Het zeiljacht " vDaimi_o" zuilen wij op de a.s. Hiswa tentoonstellen. 
De prijs van dit scnip met inbegrip van veel accessoires, m.a.w. 
een kant en klare levering, gaat f. 21.500.— bedragen. 
Op de Hiswa zuilen wij wa.arschi jnii jk/ al inetaat zijn volledige 
prijslijsten en folders te kunnen verstrekken. 
inmiddels verblijven wij, 

LEVERINGSVOORWAARDEN z.o.z. 

BEËDIGDE JACHTMAKELAARS 

TEL. 02158- 3404 - bij g.g. 3783 

IMPORT, VERKOOP EN BOUW 
VAN: 
ZEIL- EN MOTORJACHTEN 
BEDRIJFSVAARTUIGEN 
TOER- EN SPEEDBOTEN 
BUITENBOORDMOTOREN 
SCHEEPSMOTOREN 
WATERSPORTARTI KELEN 
BOOT ACCESSOIRES 
STALLING 
VERHUUR - ZEILSCHOOL 
FINANCIERING - VERZEKERING 
EXPERTISES - TAXATIES 
ONTWERPEN 
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LEVERIKGSVOOaWAARDEW 

jVni/lw.. >-:-» vt.ifn.lt rfOïi tiu esplrar.tkoper rekening*»: «n/óf onkosien gemaakt, 
Jt>r no-r.»'. -]>,» Ü'C verplichting *ïp zich on» bij It^t nto'; raoryaati ven «en overi-
tuoto ..•.'J..f--ii'. Ui. dot ir una gomaükte kosten te vergoeden 

A! otr' > •• uji^tlingoi zijn gehuel vrijblijvend, ïeiuïj uitdrukkelijk anders ta over-
- v i j i i j - . ^ ^ n . • . 

V.'ii Kb- rn \cr. a(le rïao het i-eiht ïekerfreid to vnrle-agcn *on nnnrion der cradiet-
-v-j. r :.-;h.1a va<i d j üpd.-achtg^ver. 

"iK.-L. 
"ui'; ,".n~wliriï"Oi"*Pi laTm^nce rurceiiuirjei;, ruw»; , wc*: ït-ivKwu «nv.. vvofu* 
!o-'.i./. t-r.ini^-'myïd. -schending zol strcrrechtclób wurdun vervolgd, 

ArtSP-CÏL, 'S 
' LV'-I'J lri[i i s boerin f̂ werf - -

L:, -.'..:;...u;n', v^n fcüst'uun tb allo i-taico. ook dlo welke franc» getoverd worden. 
t;Oi .i-f in:*irj cï.bjen^r. 

," ~-..'; -;*, y 
7"..- ; /. '- r3 fv .'.a.: PC tornen, zijn rik1 leveringen .'i convanï. Reclames binnen 
8 Jf*t'. .. AJI"'iTyi-t ' ."i-i'iJ'jp. met toJMöJtï-an. Worden qoedurun q-juccüptueiö' na 
•J(,n ,i.j 4 i i ;Umr, i'an tv.iu'i: drs'munV door da aïiienrar te kuman gugjvon 
••'i-n-r-i .:; r^an mU kostprijsberekening *m uUvotrvmy nbject 

^ • r i ÜO ondes^elen wordt doorgaan» niet tjégavon 

t-'syü'"!.'•••!!: r-:r, door ons verstrek ?>ver schepen, muïuron en andere artikelen, 
•nr.jr. •' • ;ru N a t te ïljn, doch worejn door ons ni*jc gegarandeerd. 

•-''j':h tr; ^ dyrtuiqen, onderdelen. toebehoren or inv«jutf„rissen van welke aard nok 
:< \-v .vü-t i ok, noch personen zijn door ons tegen welk risico ook verzekerd 

£3Tl«(fL f l 
;3t- v-;rk top van 22 hands boten zi[n wij niet aarisprnknljk voor eventuele gebre 
:rv. rllj Ica r-rmar voren komen. 

ARTIKEL Ï2 
On»-rites rai alles in hot werk wnrdnn gestuit! on» afgesproken levertijden nu 
s. ,';u ..an. .yiühtur.s zal bij overschrijding d.cr tijden dti opdrauhtgnvur niet ge-
n:r.ivi;.;r' : .n- nn \;urtlar]ng tot sclvsdiïvBrgoedlng ô  ontbinding dk:r ovortenkomsi 
in t*. ; ei!'..-». 

liüit:* im-i anders Is'övereungeltomon worden -meeHoon on auteursrechten extra 
in rH,':r;r,ino cjt;brachr. * A/- A,-

ART'KFA -^ • . r i 
r. . .'/L';r.-*f*>g ven opdrachten tc»ï li.^ging, bcrqing, verzorqlnu. henrtellinq enz 
!»,! '.-••.•'.tjijtE.-i* en/of ouderdeien.' fcn/ol. toeljohuren geschied* uittMuitünd ondoi 
de- ••""!:•.'. dut w'J ni'tt aansprak; l'ük zijn, voer dinrütal. V(MI>*S tentet nann. 
N.'....'i ..:S.ii:-(*j. of welke schade ook, mt welke ocy^aak ook vauftspruiiend, hÊhalvey 
HM ' .:•• t̂ 't urnptirr. fJcortlcntniagcn v?n dKNUreoiiu pyTSOOM'!,!'. \'f;rd;ir vrij-
"• • - ; ' • ' » ..." ,r\ rns t e ^ n ^llc schr.d.- en aansprak**^i|khf;id itt'^us djrdun. . 
^ *•'-",d"t lïijii WIJ aans:irjkelijl: voar schade, vün \vfl!*•••,• ajrd ^i ' : , luegt bracht 
r;-- ;.' ^,rt"n izmr nlli.ittn un dorden, til: Acu al ni nidt mt't rnnric* vetnn van 
jr*^. ip 'n.' terrein oevinclen, ?ku al dap niet aai. hourri o^hrnmen of voor 
ï-.̂ r-'M- "*r vciorAverp'ïn,1 wel'^e cliënten fri-ïierdanoül nf niet met nicdev^ten van 
>••;• . i' i Vrrreïn van het badrijf, houij in of buifpn dt^Jocdsan^ Hetzij in ol 

"•:• l t.: .^rn pMEataei* of achterenen, tenzij ?nu blijken daï hier sprake ^ou zijn 
•••-*i v j-T.i+ige 'ekortknnimg van de direct ie . . . v '{ , 

~. i.%- sttÜen wij ong" nlrt aanrprrkf i;|l' voor **t!hade onlSlaan^bij Tiet-hei-
i :-,.••;, t:X ü]t het vvaWr heten, lichten e^uf te twater lanns_va.) va'nrHipjon, ai 
ir , j;,i 'jvcombfnt crrl niet het transport v&n de/e vaartulgrh van de iacnlhaven 

* -•.-: ••-. nk-cU vjn de v/:nterbern]nf| en/ut rop»ratiu en omgekeerd v" 

• '*.'. i . " , ' i : 

ir . • J '.-an oorlog, iwervrohung. brand. Wtirkstsking, uitsiüiting, storm, vorst. 
Ju» „r-fï yn In h?i altjemu'.n m alle gevallen van overmacht, alsmede hij ver 
.'•* - rt 'vr: tonen, prijzen van toaU'-virinysbedfijven. invoerrechten oi belaattngen. 
• N s. .if.-ft tut 'iitAM>er;n*j ^dn-een order verplicht en I'unnen wij tjo extra kusten 
• r .' , »•- brengen nf rif order ünnuieren 

" i *< .. . \ . hLt r^c.hl oni, hMien --nn vaartuig op de h'jlling wurdi nehanld i:n 
•./*.,/ -'ti, d;* iKf:rgt'i»i.. yuuiU-\ irie^aMnming van de i*it*.:n i.ir o' finuiii r ufncom 

< • „• van 'J<' v'..4.rt'j'qcn. /nuis zw.Uirden, kielen, bi. *fi'.pru;li-a e-i/, to dr 
,i! ),,,-,, . . VLJi'dut' u-i'i ^'-iiip td water wordt 'jaluten o'! v:̂ .̂ hel st.inp re.frif* to 
.",. • • ll u. vv^den dpze flelen w^-leuim behoorlijk op uuzc koHten mingebritehi 

.LI uf houd.:, vun Iv;i' vo.'»-itiifj is varpli«'.hV d!i 
. , •'ui zodanig, ca* gben bi i'.vfr : ui unt^'^an .-
... K,n:j\U\'. zaak, v.'lj zi.'ii gnr^'ihlntd, indien d< ' 

•,0-..!:£ i^, de' iM.ir on?*-' .n i'.:iK, rj<jdiaa v,»« 
. ... ,••-• 'i.il.^ii.).' t.t'jtnn-11 o| ïrjii':ei 
.- i"i; -f.chten el-JiK n zurn te t'r'.Hrn voer geedy en vold.» 
•,ji"Vi!Mn tn vastgernnaitt- Jükuledrn. Indien ïiiilts 
ij-ï 'i',, /x'\ idcrin deer om» voor reitening van de 

"OD1Z13IÏ. 

DO verantv^K'rdt v;;,?..-' te 
•e '.-ni') ./.!.I.'i vui * ui'tj oi 
i()!"*ii''̂ i ' j ' tineder np dit 
r,. mn n iq. ;ii [*•: ire i i t:n op 

ni<;ei iou-
iiuar ons uurdeel 

iigenaar of houdei 

•. in-*. '~]i&i^'s, di.': üjii venrhJlg bl) ono bedrijf linqtng oi brnjing vindt. 
... w.' '...-.•''t.vh. .'.in ,:rii ;i;k var-iluigt-n, wuti'iinder henr.-nun rep^.iatit! 

-'-LJ. sVr.^- ri.i'r V:Ü'.: v.'un'.aa LMtgL-vnenl, ïtn-.il inrdiuUk, (uk f.iu!ers i". 
.'.: 'ir. .i "!• \r:\''i v/i| ?ni. •i:^1,|k ioestetTiining hebben gr-j^ven. Indien 
r ..f.Lbr lul; n t^-jt vi_rUdy tni-V v.inrbeur ï:, on v^rpHühn dient »n lYur-
i iic.r. hij dn Kiv-.'ui'TlnMn'! bl;;i<i, dat het vaartuig io!; is en leeggepompt 
•t-i d'Pii'' YC '..'nrdfii, v;orden de daardoor ontstane kosten aan tie oige 
•...uu', ;: f'Jïi iii. g gcuracht, eo;. utdten de eiyunw.T ui houder ycen 
; jUri ftjjr,';emmlug IOÏ die werltz^'aniheden heeft gegeven 

ARTIKEL 19 
Wij zijn uitdrukkelijk gaioachtigd otn zelïs vonder goedkeur!nq of mfdr-wnen van 
de eigenaar of bomisr voor rcfrenlng u? risico van de etrjefto^r u* ii-iad*»»- *Jïe 
handoltngen met of ean het vaartuig 'to verrichten, v,e!!:o nn-:r or.v om Jool 
nood/alielijk zijn voor de veiligheid van onze goederen of die van derden. 

ARTIKEL 20 w 
Het pljitson van kisten, kof/era en/of andere eigendommen in de loodsen mpg 
slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming vin do directie. Het is inet 
geoorloofd In do loodsen in &nd^re gebouwen van het indrijf vuur te g«b uiken. 

Aïï'iiKEL 21 
Het i'.*< ;i'.ïn do cllünien en dorden verboden de loodsen nn gibouwen. hot terrein 
of hei ivater op wefke \v)Ue dan ook te verontreunuun 

ARTIKEL 72 
Dt: "igt-n.ircn en houders, van vaartuigen verplichten zich drf dcoi OPI; npsieide 
voor^dtrifffjii niet bnirukldng tot de zomer- en vrrintrrberging na t.» ken.tin 
Onderverhuur van hnpi^atsen uï fitAllinymimte uf het in hrulkitcn gevan i'uar-
v n ''.i niet gaonrlonfr! »onrior on7f; uttdrnkkolijkb ^.chnb;j 1 ijV; toettimiamg. 
Incïi:.n .üui'ing \a gei j.ü.i^ct.rd di'-;tien de d;-; rveor vertr.IiT'Mi'r'- n^Idcp i-f -vi,-
don '''jldftn ook. indien ritj.ir \v::lki; omütanrilqheid dm ook «'."-n de ne^proluin-
ruimte QÜCII nnbruik wordt geineakt. 
De bfsprolen st3llïnqriilnila blijft n^resrrvenrd; wij zidï -n v:htez na/e raeu'^-
v'-.crkinu vi.. Ionen u.n '.'u ir dt ,'.talï;.«.irtnntte e.-n onder-» htüiid-ï.. ie VÏ;K'I n. 
Ten oi.ir'i;:n van vaariuif;en, die in :mt 'vliparii.ilfitia) vuur .'jp^tatiob ou ie Itir 
ruinen or in de gebnmv ;n van ons h':dri|r aaii'.vii'irj /ijn, z*;l i«;vt;pn ;i".t renr t-;,-., 
Dió'rji geldende stoitingtarrir in relrr.tnn w:irden g^hvachi. 
Wanns^r een varrtulg in VMntorbef^wn In hei voerjaar nit-U te \\a\ar iialaten bn* 
hoejt te werden, of wanneer een .';;arüiuj in /nnr..-rb*ïrgtng in huï najaar raet be 
heelt te worden geborgen, u> hier^onr het nnnnalw .-untarb-"-ioir»g[=i- re^p /.jm'^r-
stalltngstarief verachiddigd, nnotJrakeltjkti verplu'it-itne.skostHft kunnen wil e-tra 
ni rekening biengen. Ou in zqinerbnriiiny ;tjnna ^ei.rtuigrn v'or:Un op v..rzet;!ï 
van en voor rekening i*£,n d;- etnentw o* houder ?ovcjL mov>!njit v/itorvrH ra.' 
houden-. Indien tijden? de ligging het vanritiig naar on;, iturtir^l gc*'£^r loapi tu 
zlnke?», zijn wij garechtigd o:n voor rekening vrn de eigenaar n¥ hnud^r. i^\io 
/-OtvSr.r diens vourkennis n( uitdrukkelijke lost, maatregelen ïe traifen om binken 
• e voorkomen. Ook Inc'lan de wuikzaamhedsn geen resultaat opir:vor*m blijven 
de kosten voor rekening van de eigenaar 

ASttlKÏ-L 2?, 
Alla bij reparatie vrijkomende materialen worden zonder betaling onzerzijds ons 
eigen.dom.^ . ' ' < : • ' 

AATIKEL 24 
Indien in afwijking van Art. 8 een gorsnïietürniïjn voor levering ven boten en/of 
onderdelen met ons is t>verécngekoms^'. dient de opdrachtgever Dventuea' vóór 
het wer&trjjken van de garantiotermijn optredende gebreken op onze werf te laten 
hersb.llen. De kosten vai? dergelijke, bij andere wérken of bedrijven geplaatste 
opdrachten worden door ons niel vergoed. 

ARiïiKEL 25 
ir» afwijking van Artv 7. moeten de rekeningen voor zomer- eri wleterberglrtg 
worden voldaan binnen 14 ijagen rw de lactuurdatum. .m'M dien verstande, dat 
de rekeningen eok die van tVver«mies, moeten -ijn vuldaai voordat de eigenaar 
van het vaartuig of zijn gemachtigde iriet het vaartuig vertrekt, c.q. wanneer 
hot vaartuigen boireït, -vslke hun dtui&hayfen irjb^^n !n on/u h-iven, voordat de 
eigenaar of zijn gemachtigde het vatartulg lïCqabnii^ neemt 
Indjen volduening dei rekeningen niet pinnen ZJ ü;iiie.<\ na de factuurdatum heoft 
plaatsgevonden, /ai de scliiifdünaar een verqt.nrflnn var. 7°/. rente over het rac-
tuurbedray versctiuldiod zijn. Tuvens is hij gehuudtn lot vtild;jarijng van wits 
door ons ie maken kosten um lut voidaaning dc-t vurderinn tf qerdk^n, zovjel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen ^.lle kosten VKM aan-
mariinj, kost-m voor een advocaat 'en?. Itidir-n" en z< tsnfj door da c'iLnl nog 
rekcmjTjen uit 'neorde van- litf.gt.ig, berging.^upard-iCf ut uit andere hoofde niet 
gefteel zijn voldaan, i\ i!i-;ze niet gerei;!ttiqd het vaai-tuig, uf ón-Jfadehn of toe
behoren daarvan zonder pn'c to.istemming te verwijderen uf te'doen verwijderen, 
e'nveiYnimWd oivi recht van retentie nis bedoeld in artikel 176b 3.W. 

AflTlKEL 26 
Indien cként in eniq cfvieht een of meer der bepalingen dezer aigumene voor 
waarden niet gakom^. zijn wij gerechtigd de bestaande ovtreenkinkten ma? een -
v,eek op ?e /bgtiRii niet hbhoud vaM al onze aanspraken weaens bÈwaarloon, ver
goeding voni reparatie di/ 

ARTIXEl 2T 
indien &i eigenaar of Itourter van het vaartuig binnen '/ ;n!+inden, nadat hij daar
toe hij nintjetckfind schrijven is ar.ngemoand cnzi' vonbiiing op hem niet heeft 
voldaan, zün wij nriunchMtrd om n-mieris ei: eig ;n^Lir Irn va:vtuig In het open-
f)aa-' en volncns ji!:r»tst*l.jl:; n> hr'ilu'P 'e tlocn VTkep. r . ;.-••,* airio itadan uit «Ie 
rtphrtmgyt on/'j wnder-pn <n d.i iei .'*•(;*: 't - r . / ' - - ,,ir.t- n t>* varba^m. H'.'t be-
JrtK.). vraarmiJf dr upiiri-ngst ei . som' ".". v«!'d.:riiit.:a i t-n kosten overtreft ?s\ 
dt>i.( on:, biïtnen \', flnrjen nn *'•- M. iinüt*er: \ ;rk.)'ifj t*i'' d • eig-jnaar worden 
'ivi;rqemaai;t 

ARÏIKtL 38 
l i l d t . : ] d o n r >>', n ; , i o e a r . iU ' I n r . ' a ; r vun 
vaartiiig l< yckf/,«..., ,i<n \-, bij v t',u'*p 
vurüuhtildiijd v.tii ld M,m •]*-. aai .:r" ƒ j . ' / 
•|a konpsnm de ƒ ii 'o i> 'inven (rL'it ', 
tuig do^r i>l met'f1 door de Jigoiiü"r ve.ia 
Opdiariit is ver:.iii:!;i. 'i.̂ ti I.J e';; algeni/ii 
koupsum aan nnï> viTr^hulüigd. 

-.1 */nr»iinir mi't ws ta verzr.' ttt V-.öt 
'\ ui. •! ,i • tr 't • o,i.; een ver;,r-jd:ng 
i. e . %".'. v ..: h:t fu dra'j. 'AfMmndo 
or.!' • *ii e;, «,*•;.-. if.nein liatu'üd vaüf-
:iu, zond ü dat hiervoor \t«t m:*. een 
iijcli r»% jtrnvisr* van de bruto ver-

ARTIKEL 23 
Gnschii'en tussen d.. cünnt on un3 of tasr.ert 'h'sn er>.*nnnK;n of reclilver-
Idiganden, lyoortvlneirndj of voiband houdr.-ar'a n<-i ovi-ruènkom^tan, *A-r»aïop 
de-a vn'.ii.vaji'de/i vt;w io.ina:-..inj zijn uf b.f.often ' > ('e 'je **i /csrdea "i: - £ ei} 
hnr.r uitleg of uilvucrmn. vuwal ïeft'.lijk £-ts van ju:nlir;ch i j j r j • ',-ia;irü.i a::djr 
gL5e!iiUen uok worden be-M'^cn, die, vvelke v-h.ehis duir één (*er pn^'u.;. kda 
z«,.'i;taitj wuniutï be^ch'iuwd, zullen v.*orden besN;,? du er dn bevv3gdo ivJChter tft 
Ubocht. 

An'füt^t sr> 
Govcniii'sanUo voorwaarden rijn van kracht, indien niot andera cchrifte'ijk t*J3fl&n 
partijen m ovnrrrngekomori. 

-.»-

mm. 
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