Algemene huurvoorwaarden Sloepverhuur-Stevensweert
A.

Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht de boot als volgt ter beschikking te stellen:
1.
2.
3.
4.
5.

B.

Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.

Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze
overeenkomst.
In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
Complete sloep met inventaris en toebehoren.
Met bijbehorende documenten.
Met voldoende instructie vooraf over gebruik van de boot,
inventaris en toebehoren.

De schuldige huur en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij
de boot niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij u tijdig annuleert
(24 uur voor aanvang huurtermijn).
Na deze tijd zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Verhuurder is verplicht om u bij niet tijdige annulering € 25,- aan
adminitratiekosten in rekening brengen.
Als huurder verzuimt op te dagen wordt het volledige bedrag in rekening
gebracht. Restitutie is dan niet mogelijk.
De boot zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming, te gebruiken.
De instructies van de verhuurder op te volgen.
De boot niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik
te geven of te verhuren of op andere wijze toegang tot het vaartuig te
verschaffen.
De boot tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat
als bij aanvang, in te leveren bij verhuurder.
Eventuele ontstane schade, ongeacht de oorzaak, direct te melden aan de
verhuurder.
Achteraf geconstateerde niet gemelde schade of ontbrekende zaken worden
ten alle tijde in rekening gebracht aan de huurder.

Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder.
Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder met aftrek van
hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is.
Bijvoorbeeld aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en
administratiekosten.
Verhuurder dient deze schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en
nota’s.
Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor
het meerdere.

D.

Kosten tijdens verhuur
De kosten die direct verband houden met het gebruik van de boot tijdens de
huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. De noodzakelijke
kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er
sprake is van een gebrek, dient

huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te
bespreken.
E.

Niet nakoming
1.

Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de
ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij
de tekortkoming van een geringe aard of omvang is.
Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van
verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.
Brengt huurder de boot later terug dan overeengekomen, dan heeft
verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig
percentage van de huurprijs).
Bij hevige wind (windkracht 5 of meer) kan de verhuurder u verbieden af te
varen.
In samenspraak met de verhuurder kunt u dan kiezen voor een ander tijdstip
van verhuur.

2.
3.
4.

Indien huurder of opvarenden onder invloed verkeren van alcohol of drugs kan de
verhuurder het afvaren verbieden dan wel gebieden terug te varen naar de
startlocatie. In dergelijke situaties is er geen restitutie van de huursom.
F.

Schade
1.

Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van
de boot, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder.
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij
deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder
worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf afgesloten
WA-verzekering. Eventueel eigen risico dat
de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van
huurder.

2.

G.



De verhuurder is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen
tijdens de huurperiode.



De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of ongeval van
opvarenden en derden.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Alle bedragen in dit
contract zijn in euro's.
Tips:



Vraag bij contante betaling een kwitantie van de verhuurder.



Informeer naar het laadvermogen en houd daarbij rekening met bestuurder en
passagiers.

Wij wensen u een plezierige en behouden vaart.

