DE RONDUITE

Huurvoorwaarden

Botenverhuur / camping
Veneweg 306, 7946 LX Wanneperveen
tel. 0527-246456

open zeilboten

Deze Algemene Voorwaarden huur en verhuur open zeilboten van zeilbotenverhuur
De Ronduite zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 1
februari 2010 onder nummer 05020946.
Art. 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder: de ondernemer, Botenverhuur/Camping De Ronduite, gevestigd te
Wanneperveen, Veneweg 306, die bedrijfsmatig vaartuigen tegen betaling aan derden ter
beschikking stelt.
b. huurder: hij/zij die op wiens naam het gehuurde bij verhuurder geregistreerd staat.
c. huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder
tegen betaling een vaartuig ter beschikking te stellen en waarbij de huurder zich verbindt deze
huurvoorwaarden te accepteren.
Art. 2. Reserveren:
Huurder kan uitsluitend in persoon of telefonisch reserveren. Beide gelden als juridische
wilsovereenkomst. Een schriftelijke huurovereenkomst of reserveringsbevestiging zijn een
administratieve bevestiging hiervan. Voor de afvaart dienen partijen de huurovereenkomst
waarop deze huurvoorwaarden van toepassing zijn voor akkoord te ondertekenen.
Art. 3. Huurtermijn:
a. De huurtermijn verloopt zoals door verhuurder en huurder overeengekomen.
b. Zonder aanbetaling dient het vaartuig bij verhuur per dag of aaneengesloten dagen op de
dag of 1e dag van huur vóór 11.00 uur ’s morgens (tenzij anders overeengekomen) te worden
afgehaald. Indien dit niet is gebeurd heeft verhuurder het recht de boot aan een derde te
verhuren. Wanneer huurder onderweg is naar het gehuurde en de tijdslimiet van 11.00 uur
blijkt niet haalbaar, dan dient huurder contact op te nemen met verhuurder. Dan kan eventueel
een nieuwe tijdsafspraak gemaakt worden. Nieuwe tijdafspraken ruim na 11.00 uur zijn niet
altijd mogelijk.
c. Wanneer bij verhindering van huurder, verhuurder de boot niet meer aan een derde kan
verhuren, heeft deze het recht om het volledige huurbedrag in rekening te brengen.
d. Bij vroegtijdig inleveren van het vaartuig heeft huurder geen recht op terugbetaling van de
huursom.
e. Huurder dient zich af te melden bij het havenkantoor en het vaartuig altijd opgeruimd en
schoon in te leveren vóór 18.00 uur. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip
wordt ingeleverd, heeft de verhuurder recht op een vergoeding, tenzij de tekortkoming aan de
zijde van de verhuurder, huurder niet kan worden toegerekend. De tarieven voor deze
vergoeding zullen vermeld staan op de prijslijst van de verhuurder.
Art. 4. Betaling:
a. Huurder dient de betalingen in euro, s te verrichten met in achtneming van de afgesproken
termijnen. Indien huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn
betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of
niet behoorlijk nakomt, heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen, onverminderd het recht van verhuurder op volledige betaling van de
overeengekomen prijs.
b. Bij daghuur dient de volledige huursom en de waarborgsom (of een geldig identiteitsbewijs)
uiterlijk voor afvaart voldaan te zijn.
Art. 5. Rechten en plichten verhuurder:
a. Verhuurder zal het vaartuig in goede staat en compleet met de standaard inventaris en de in
de overeenkomst genoemde extra’s op het overeengekomen tijdstip aan huurder ter
beschikking stellen. Het zal kunnen dienen tot het gebruik waarvoor het is bestemd.
b. Verhuurder is 20% van de huursom verschuldigd indien het vaartuig zonder voorafgaand
bericht niet beschikbaar is.
c. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van privégoederen of voor enig lichamelijk letsel (ongeval) tenzij de oorzaak hiervan het gevolg is van
een gebrek aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
d. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 7 of
meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of onvoldoende zeilkennis en/of het niet
nakomen van andere verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst, het afvaren niet toestaan
dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of meteen naar een door hem
aangewezen afmeerplaats te varen. Huurder heeft dan geen recht op terugbetaling van de
huur.

Art. 6. Rechten en plichten huurder:
a. Voor afvaart controleert huurder het vaartuig op schade en aanwezige inventaris volgens de
inventarislijst en meld gebreken aan verhuurder. Reddingsvesten behoren niet tot de standaard
inventaris, maar kunnen zonder verdere kosten worden meegevraagd. Huurder is volledig
aansprakelijk bij letsel/ongeval als gevolg van het niet meevragen van, het niet dragen van of
het dragen van een niet passend (verkeerde maat) reddingsvest, zowel voor huurder zelf als
voor zijn bemanning.
b. Huurder zal het gehuurde als een goed schipper en in overeenstemming met de bestemming
gebruiken, met niet meer dan 5 personen plaats nemen in de boot en geen honden meenemen
aan boord.
c. Het is de huurder verboden het vaartuig ter beschikking te stellen aan derden of onder te
verhuren.
d. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Voor het verrichten van
reparatie-werkzaamheden aan het vaartuig is in alle gevallen toestemming van verhuurder
vereist. Huurder dient voor zover mogelijk de vervangen onderdelen mee terug te nemen. De
kosten van het normale onderhoud zijn voor rekening van verhuurder.
e. Alle kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals bruggelden,
havengelden en kosten voor brandstof meer dan 2 liter zijn voor rekening van huurder.
f. Huurder moet elke schade per telefoon aan de verhuurder melden, die de huurder vervolgens
zal informeren wat hij/zij moet doen. Niet nakoming hiervan kan voor huurder leiden tot
volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
g. Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde aan verhuurder terugleveren, in
dezelfde staat als waarin, compleet en op dezelfde plaats waar hij het ontvangen heeft.
Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn.
Art. 7. Verzekering:
a. Verhuurder heeft het vaartuig ten behoeve van huurder allrisk verzekerd voor de vaart op de
Nederlandse binnenwateren, m.u.v. de Waddenzee en het IJsselmeer. Huurder heeft bij WA-,
casco- en andere schades en vermissingen een eigen risico per schade ter grootte van 150,00
Euro. Dit bedrag is tevens de borgsom. Mocht bij een schade blijken dat de schade te verhalen
valt op derden dan krijgt huurder de borgsom à 150,00 Euro terug. De huurder en bemanning,
hun persoonlijke zaken en hun wettelijke aansprakelijkheid zijn niet meeverzekerd.
b. Niet gemelde schades en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor
100% aan de huurder in rekening gebracht.
c. Indien huurder door welke omstandigheden dan ook met het vaartuig omslaat, worden er
kosten in rekening gebracht voor het slepen, verlies van inventaris en schade aan het vaartuig
met een minimum van € 100,00.
Art. 8. Annulering:
a. Indien huurder van de reservering wil afzien, dient hij verhuurder hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
b. Verhuurder zal in geval van annulering proberen om een nieuwe huurder te vinden. Indien
de boot niet, of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan worden, blijft huurder de huurprijs
geheel of naar evenredigheid verschuldigd.
c. In geval van annulering door slechte weersomstandigheden zoals bij onweer, windkracht 7
Beaufort (13,9-17,1 meter/seconde) of meer en/of constante regen dan verbeurt verhuurder
een gefixeerde schadeloosstelling van 25% van de overeengekomen prijs.
d. In geval van annulering bij windkracht 6 Beaufort (10,8-13,8 meter/seconde) en bij
windkracht 1 (0,3-1,5 meter/ seconde) of minder verbeurt verhuurder een gefixeerde
schadeloosstelling van 75% van de overeengekomen prijs.
Voor het vaststellen van de windsterkte verwijzen wij naar de website van de KNMI.
www.knmi.nl/actueel. De windkracht wordt aangegeven in meters per seconde en is voor ons
gebied het station Marknesse. 10.00 uur ’s morgens wordt als meetpunt aangenomen.
Art. 9. Afwijkingen en wijzigingen van de voorwaarden:
a. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze
huurvoorwaarden moeten schriftelijk of per e-mail worden vastgelegd.
b. Wijziging van deze huurvoorwaarden door verhuurder zal altijd na het eind (1 oktober) en
ruim vóór het begin(1 april) van een watersportseizoen plaatsvinden. De gewijzigde
huurvoorwaarden zullen in dat geval vermeldt staan op de website van de verhuurder en de
datum van het deponeren bij de Kamer van Koophandel informeert de huurder of er inderdaad
wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. de huurvoorwaarden die laatstgenoemde in zijn bezit heeft.

