Huurvoorwaarden pleziervaartuig 2021
Verplichtingen huurder; Huurder is verplicht: 1. De verschuldigde huur-en borgsom, respectievelijk
annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij/zij het vaartuig niet of voor een gedeelte van de
huurperiode; 2. Het vaartuig als zorgvuldig schipper, overeenkomstig de instructies te gebruiken; 3.
De instructies van de verhuurder op te volgen; 4. Het vaartuig niet aan anderen dan ondergetekende
in de overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren; 5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in
deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale
slijtage- in te leveren bij de verhuurder. Huurder=bestuurder van de boot.
Borg; Bij aanvang van de huurperiode betaald de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal
door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijken, worden terug betaald aan
huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
Annuleren huurder 1. Huurder dient per email te annuleren. 2. Bij annuleren tot 3 dagen voor
aanvangsdatum is huurder geen annuleringskosten verschuldigd. 3. Bij annuleren vanaf 3 dagen voor
aanvangsdatum wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
Niet nakoming 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht op
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard
of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele
schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de
tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor
eisen. 2. Brengt de huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder
recht op 100% van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de
huurperiode. Brengt de huurder het vaartuig niet terug dan zal de waarde van de gehuurde boot op
de huurder worden verhaald en alle bijkomende kosten.
Schade 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en
toebehoren, treedt huurder in overleg met huurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de
verhuurder. 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee
verband houdende sleep-en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA
Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behorend te zijn. Indien er
schade is vervalt de borg van €150,00 ongeacht de hoogte van de schade.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die
aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder
en/of de bestuurder en/of de medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor de
verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Retourneren Bij het eerder retourneren van het gehuurde materiaal vindt geen restitutie plaats van
de huurprijs.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Uitsluitend de Nederlands rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter
zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

