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De sloepen dienen op de afgesproken tijd terug te zijn op de verhuurlocatie.
Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan
halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te
stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de
overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder € 25,- per kwartier extra
in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-)
schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de
overeengekomen verhuurperiode, is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom
of een deel daarvan.
Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of
drugs.
Het gebruik van gastoestellen, bbq, confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan
boord.
Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval
kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig door huurder niet vrij van
afval wordt achtergelaten, is deze een bedrag van tenminste € 50,- schoonmaakkosten
verschuldigd.
Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande
schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder
vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder
vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.)
die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te
worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing
of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de
vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke
aansprakelijkheid (WA) en cascoschade. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te
kopen eigen risico van euro 250,- per geval.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of
medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de
verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk
voor de door verhuurder geleden schade.
Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet
nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder
geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle
geleden (gevolg) schade voor verhuurder.

De volledige versie van deze voorwaarden liggen voor u klaar op ons kantoor
of worden op verzoek per mail naar u toegezonden.

