Huurvoorwaarden
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Legitimatie verplicht.
21 jaar of ouder. Aan minderjarigen wordt geen
sloep verhuurd, ook niet met toestemming van de
ouders. Indien ouders minderjarige kinderen alleen laten
varen in boten waarbij dit wettelijk niet is toegestaan
behouden wij ons het recht voor de huurovereenkomst
te beëindigen.
Borg bedraagt € 150,00. Deze wordt vooraf betaald
en aan het einde van de huurperiode retour gegeven,
mits er geen schade aan de desbetreffende sloep is
veroorzaakt.
Onder schade van de sloepen wordt verstaan:
schade aan lak en houtwerk welke niet weg te poetsen
is, schade aan buiskap, kussens, verlichting enz.
Voordat u vertrekt word samen met u de boot bekeken
om uit te sluiten dat eerdere schade aan u wordt
toegerekend.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal
enz. van door u zelf meegebrachte persoonlijke
eigendommen en voor persoonlijk letsel ontstaan tijdens
de huurperiode.
Het eigen risico bedraagt maximaal € 450,00.
Onze sloepen zijn geschikt voor een maximaal
aantal personen indien dit aantal opvarenden
overschreden word is dit te allen tijde uw eigen risico en
verantwoordelijkheid. Indien er een schade ontstaat en
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het aantal opvarenden is overschreden dan kan de
algehele schade verhaald worden op de huurder.
Onze sloepen zijn geschikt voor het varen op
binnenwateren, meren,baaien, tot windkracht 6. Indien u
door buiten de betonning/vaarwegen en dergelijke te
varen schade veroorzaakt, vastloopt (en hierdoor bv niet
verder kunt varen) zullen gemaakte kosten ivm schade
en transport, algeheel op de huurder worden verhaald.
De waddenzee is uitgesloten als vaargebied.
De aanbetaling van de huursom zoals afgesproken
in de bevestiging dient binnen 2 weken en uiterlijk 4
weken voor aanvang van de huurperiode bijgeschreven
te staan op rekening van de verhuurder, tenzij anders is
afgesproken en vastgelegd in de bevestiging. Indien de
betaling niet op tijd is voldaan dan behouden wij ons het
recht voor de sloep vrij te geven voor verhuur aan
derden. De totale huursom en de borg dienen voor
afvaart te zijn voldaan.
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur
niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de
huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de
datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in
gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege
in verzuim te zijn. Watersportbedrijf Noord-oost
Friesland kan dan zonder tussenkomst van de rechter de
huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep
onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval de huurder met
betaling in verzuim is, is Watersportbedrijf Noord-oost
Friesland gerechtigd rente van 8% op jaarbasis over het

verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te
brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.

U krijgt de sloep schoon mee en wij ontvangen hem
graag schoon retour. Huisdieren zijn toegestaan
echter hiervoor rekenen wij € 12,50
schoonmaakkosten. Indien geconstateerd wordt dat
de sloep niet schoon is dan rekenen wij hiervoor
€ 25,00 schoonmaakkosten. U kunt de
schoonmaakkosten afkopen en derhalve € 25,00
bovenop de huursom te betalen.
Indien u een boot met buitenboordmotor huurt zijn
de brandstofkosten voor de huurder. U krijgt een
volle tank brandstof mee welke u zelf af kunt tanken
of de brandstof kan verrekend worden na de
huurperiode.
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Vaarkaarten, anker, waterkluisje, picknickmand,
koelbox en gehuurde zwemvesten zijn eigendom van
Watersportbedrijf Noord-oost Friesland en dienen
derhalve aan boord te blijven.
De boot dient ingeleverd te worden zoals u deze
heeft meegekregen.
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Annulering: indien er onverhoopt geannuleerd
moet worden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk,
per mail, contact met ons op te nemen.
Annuleringen tot 6 weken voor aanvang
huurperiode 25% totale huursom aan verhuurder
verschuldigd.
Annuleringen 6 weken tot 2 weken voor aanvang
huurperiode 50% huursom aan verhuurder verschuldigd.
Annuleringen vanaf twee weken voor aanvang
huurperiode 75% huursom aan verhuurder verschuldigd.
U dient zich tijdens het varen ten allen tijde te
houden aan de voorschriften die u worden gegeven bij
bruggen en sluizen.
Indien er tijdens de huurperiode calamiteiten zijn
kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen en zullen
wij zo spoedig mogelijk trachten een en ander op te
lossen.
Indien de sloep te laat word teruggebracht zal de
borg ingehouden worden, tenzij er andere afspraken
tussen huurder en verhuurder zijn gemaakt . U dient
rekening te houden met de openingstijden van de
bruggen en de sluizen.
Houdt u op het water aan de geldende regels en aan
de aanwijzingen die brug/sluiswachters aan u geven.
Houd altijd rekening met andere watersporters. Vaar
volgens de vaarkaart en de betonning.
Er word regelmatig door de politie gecontroleerd op
het water op o.a alcoholgebruik. Overvloedig
alcoholgebruik door de kapitein zal o.a een hoge boete
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tot gevolg hebben, tevens zal de huurovereenkomst per
direct van onze kant worden beëindigd.
Houd altijd rekening met de weersomstandigheden
voordat u het water opgaat !

