HUURVOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN ZEIL-EN MOTORBOTEN
BIJ JACHTWERF BOOTSMA, OUDEGA SWF. 01-03-2013

In aanvulling op de vermelde HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur vaartuigen zijn de
volgende voorwaarden van Jachtwerf Bootsma van toepassing:
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Telefonische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de
huurovereenkomst is een administratieve bevestiging.
Voor annulering zie art 7 Hiswa Algemene Voorwaarden. Bij het niet afnemen door huurder van de boten
als overeengekomen vervalt de huursom aan de verhuurder. Als de boten na 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. Bij annulering wordt altijd € 25.00
administratiekosten in rekening gebracht.
Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de
huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder
moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke
huursom te hoeven overgaan als:
A
de weersomstandigheden dit vereisen,
B
huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt,
C
huurder overlast veroorzaakt in of rond de Friese watersportplaatsen en jacht-en
passantenhavens.
Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en andere
opvarenden.
Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurnota te betalen en
ondertekenen, zich te identificeren door een geldig paspoort, rijbewijs, of ID kaart te tonen of in bewaring
te geven. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van een boten-en inventarislijst. Indien
de huurder met de boot de jachthaven verlaat zonder naleving van bovenstaande procedure dan wordt
hij geacht de huurnota en boten- en inventarislijst te hebben ondertekend.
Huurder heeft een eigen risico, waarvan de hoogte in de huurovereenkomst is vastgelegd,
per schadegeval bij casco-en WA schade en bij vermissingen. Het eigen risico dient voor afvaart als
borgsom bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Een geldig identiteitsdocument kan ook als borg
dienen. Indien een schade is ontstaan dan wordt het identiteitsdocument teruggegeven na betaling van
de borgsom. Niet gemelde schades en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor
100% in rekening gebracht.
Huurperioden van een Polyvalk, BM (16m2), Optimist, Kano en Motorboot
Week:
vrijdag 18.00 tot vrijdag 17.00 uur
Midweek:
maandag 9.00 tot vrijdag 17.00 uur
Weekend:
vrijdag 18.00 tot zondag 17.00 uur
Dag:
9.00 tot 17.00 uur
Huurperioden van een Fox22
Week:
vrijdag 18.00 tot vrijdag 14.00 uur
Midweek:
maandag 9.00 tot vrijdag 14.00 uur
Weekend:
vrijdag 18.00 tot zondag 16.00 uur
Bij te laat inleveren wordt de volledige borgsom ingehouden. Datum en tijdstip uitgifte en inleveren van
een boot worden zowel op de huurovereenkomst als de huurnota vastgelegd.
Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 5 of meer, met meer dan 6 personen plaats te nemen in
de boot of de boten anders te gebruiken dan door de verhuurder is bedoeld.
Het is niet toegestaan de mast van de Fox22 te strijken. Dit leidt altijd tot schade.
Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten
en de romp tot aan de waterlijn schoongemaakt te zijn. Eventueel gezette reven dienen verwijderd te
zijn. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaring van de boten te zijn neergelegd.
De eventueel meegeleverde kampeer dektent dient na inlevering op het voordek te liggen.
Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken.
De toegestane vaargebieden van de Fox22 zijn de Friese meren en het IJsselmeer.
De toegestane vaargebieden van de Polyvalk, BM (16m2), Optimist, Motorboot en Kano
zijn de Friese meren.
Het is niet toegestaan om met de motorboot andere vaartuigen,surfplanken of andere drijvende objecten
te slepen.
Het is niet toegestaan om petroleum en/of gaslampen te gebruiken in onze huurvaartuigen.
De minimum huurleeftijd is 18 jaar.
50 % van de huurprijs dient vooraf te worden betaald voor de daarvoor geldende datum die op de
huurovereenkomst is vast gesteld. Door deze betaling gaat de huurder akkoord met de Hiswa algemene
voorwaarden huur en verhuur vaartuigen en onze eigen aanvullende huurvoorwaarden zoals deze op de
site staan vermeld en worden toegestuurd met de huurovereenkomst.
De huurder stuurt binnen 5 dagen een getekende huurovereenkomst terug naar de verhuurder, dit kan
zowel schriftelijk als elektronisch.

