HUURVOORWAARDEN BOTENVERHUUR HEERENZIJL 2019-2020

1.

Bij het niet afnemen door huurder van de boten als overeengekomen blijft de
Huursom van kracht aan verhuurder, ook indien deze nog niet bij vooruitbetaling was
voldaan. Telefonische reservering geldt als juridische overeenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging.
Bij annuleren tot een maand voor aanvang van de huurperiode is 50% en tot
een week voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom verschuldigd.
Bij annuleren binnen een week voor aanvang van de huurperiode is de volledige
huursom verschuldigd. Indien de boten bij annulering alsnog verhuurd kunnen
worden is teruggave van de vooruitbetaalde huursom en kwijtschelding van het
restant alsnog mogelijk. Dit uitsluitend ter beoordeling aan de verhuurder.

2.

Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie
of restitutie van de huursom, dan wel annulering. Verhuurder kan wegens slechte
weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen

3.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen
van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van verhuurder.

4.

Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of
vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden.
Huurder heeft een eigen risico van € 150,00.
Niet gemelde schade en/of vermissingen worden voor 100% in rekening van huurder
gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties is de toestemming van de verhuurder
nodig.

5.

Weekverhuur vindt in principe plaats van zaterdagochtend tot en met vrijdagmiddag
17.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Bij te laat inleveren wordt de borgsom
volledig ingehouden. Boten kunnen in overleg vrijdag avonds vanaf 19.00 uur
afgehaald worden tot 21.00 uur.

6.

Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 7 of meer, met meer dan 6 personen
plaats te nemen in de boot of de boten anders te gebruiken dan door verhuurder
bedoeld.

7.

Voor inlevering dienen de boten van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn
schoongemaakt te zijn, tenzij u de schoonmaak heeft afgekocht.

8.

Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken.
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