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Huurvoorwaarden pleziervaartuig
A. Verplichtingen verhuurder
1. Verhuurder informeert huurder over eventuele benodigde vaarervaring voor sluiting van de
overeenkomst. Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
2. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
3. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
4. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
5. Met gevulde accu;
6. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren,
met name de controle van de accu’s en smering;
7. Verzekering conform onder punt 5 blad 2.
8. De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment
herzien (bijvoorbeeld onweer en harde of verwachte harde wind met gemiddelde “windsnelheid
hoger dan 25km/u en winstoten hoger dan 28 km/u op basis van de weerstations “weeronline
leeuwarden”en “windguru.cz/nl/ oostmahorn en Sneek) en besluiten dat er niet uitgevaren kan
9. worden.
B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, tijdig te voldoen;
2. Een vaarbewijs is niet verplicht. Wel moet de schipper meerderjarig zijn (21) en over enige
vaarervaring beschikken.
3. Het vaartuig als een zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
4. De instructies van de verhuurder op te volgen;
5. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te
verhuren;
6. 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.
7. De huurder draagt er zorg voor dat er aan boord niet zal worden gerookt
8. De huurder draagt er zorg voor dat er geen huisdieren aan boord worden toegelaten.
9. De huurder draagt er zorg voor dat het vaartuig schoon en netjes aan het einde van de
huurperiode wordt ingeleverd. Indien naar oordeel van de verhuurder de huurder in gebreke is
gebleven worden de kosten voor schoonmaak ten bedrage van Eur.45,00 ten laste van de
huurder.
10. De huurder dient zich te houden aan de advies snelheid die op het dashboard word aangegeven.
Als de accu toch eerder is leeg getrokken vervalt de waarborgsom aan de verhuurder (eventuele
bergingskosten ten bedrage van Eur.250,00 komen ten laste van de huurder.)
C. Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door
verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder
onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
D. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 5 dagen voor aanvangsdatum van de
huurperiode;
b. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Indien het vaartuig voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een
derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 10,– alsmede redelijke kosten in verband met de
annulering in rekening brengen aan de huurder.
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E. 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.
2. Bij ontbinding of gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij
de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding van de ontbinding.
3. Wordt het vaartuig niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom,
behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op
evenredige vermeerdering van de huursom.
F. Kosten tijdens verhuur
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-,
sluis-, en liggelden) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens
mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet
huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten
geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien
mogelijk voor de verhuurder mee terug.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d.
die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de
huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor
dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de
verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat
de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot dat
reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.
G. Schade
1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren,
treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de
verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder vrijwaart de
verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van
de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WAverzekering door de verhuurder geen
dekking mocht worden gegeven.
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 behoren te zijn. Dit bedrag
is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder door verzekeraars bij verlies eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze
verhaald worden op de huurder.
H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is
bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het
geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.
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