Algemene voorwaarden Bootverhuur Schuilenburg
Algemene voorwaarden VOF Schuilenburg Recreatie Steunpunt gevestigd te Hellendoorn, ingeschreven in het
Handelsregister onder KvK-nummer 06083400

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke mondeling of schriftelijk
overeengekomen huur/verhuurovereenkomst tussen consument, verder te noemen “huurder” en VOF
Schuilenburg Recreatie Steunpunt, verder te noemen “verhuurder”.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waar van derden worden betrokken.
3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de verhuurder de
reservering van de huurder langs elektronische weg heeft bevestigd of huurder, met instemming van
verhuurder, tot het gehuurde wordt toegelaten.
4. U gaat akkoord met onze voorwaarden zodra u de huurvergoeding overmaakt of, als u contant
betaalt, met de in ontvangstneming van de gehuurde boot.
Verhuurvergoeding
De huurprijs en eventuele extra kosten die de huurder moet betalen, worden vooraf overeengekomen.
Betaling geschiedt per bank en vooraf,contant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Uitgifte en inname van de boot
1. Huurder haalt het vaartuig op de op de bevestiging genoemde tijd en plaats en levert de boot weer
op de afgesproken tijd en plaats bij verhuurder of een door verhuurder aangewezen persoon in.
2. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op
evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade
gedurende de huurperiode. In geval het gehuurde na afloop van de huurperiode door een derde is
gereserveerd en het gehuurde als gevolg van de te late terug levering door de huurder niet aan deze
derde ter beschikking kan worden gesteld, is verhuurder gerechtigd van de huurder volledige
schadevergoeding te vorderen.
3. Verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer)
en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel
gebieden onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
4. Bij afvaart gaat huurder ermee akkoord dat er een kopie van diens identiteitskaart kan worden
gemaakt, dat door de verhuurder zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de
pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd.
5. Bij de aanvang van de huurperiode stelt verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De
verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het
gebruik waarvoor het is bestemd.
6. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de
bestemming. Huurder laat het vaartuig niet onbeheerd achter en mag het vaartuig niet in gebruik
afstaan aan derden, zonder toestemming van de verhuurder.
7. Huurder draagt er zorg voor dat er maximaal toegestane aantal personen aan bord zijn, met een
gezamenlijk maximaal gewicht zoals op het desbetreffend type plaatje vermeld is.
8. Huurder levert de boot in dezelfde staat af als deze is ontvangen. Als de boot erg vuil is, houdt
verhuurder zich het recht voor om schoonmaakkosten in rekening te brengen

Schade en letsel
9. In geval van schade aan het vaartuig of aan een ander vaartuig, die door huurder of door derden
zijn ontstaan, dient huurder verhuurder hiervan op de hoogte te stellen en de gegevens van de
eigenaar of huurder van het andere schip noteren, (datum, tijd en plaats) indien het schip is
beschadigd door derden.
10. Wanneer er achteraf schade aan het gehuurde vaartuig geconstateerd wordt, zal huurder hiervoor
aansprakelijk gesteld worden.
11. Bij vermissing of schade aan goederen welke aan boord zijn bij de aanvang van de vaart zullen
moeten worden vergoed.
12. Voor schade en /of lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook, is verhuurder niet aansprakelijk,
tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de
ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.
Annulering
13. Annulering van de reservering is mogelijk. Als huurder de reservering wil annuleren, moet hij
verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
14. In geval van annulering, minder dan een drie uur voor de overeengekomen aanvangstijd van de
huur, is er geen restitutie van de huurvergoeding.
Overig
15. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder aan de huurder niet toegestaan verder
dan een van de twee stuwen stoom op of afwaarts landgoed schuilenburg te gaan varen.
Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk
omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de verhuurder. Niet-tijdig
indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.
Rechtskeuze
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Hellendoorn, januari 2022

