
Corona maatregelen en huurvoorwaarden  

Indien iemand met ziekteverschijnselen van Corona aanwezig is, dan zullen wij geen boot verhuren.  

Door het ondertekenen van deze verklaring verklaart de huurder zich tijdens de huur van de boot te houden aan 
de RIVM-richtlijnen en huurvoorwaarden, zoals hieronder geschetst.  

Het doel van deze voorwaarden is het verschaffen van duidelijkheid over de rechten en plichten van de 
verhuurder en de huurder. 

• U woont op hetzelfde adres óf u bent met maximaal 2 personen. 
• In de boot houdt u 1,5 m afstand van elkaar. Voor huisgenoten geldt dit niet. 
• U laat geen andere mensen aan boord tijdens de huur van de boot, dan de huurders hieronder vermeld. 
• Neem alle hygiëne maatregelen in acht. 
• Bij terugkomst meert u zelf de boot af met behulp van de touwen aan de landvasten.  
• U mag de kussens laten liggen, wij ruimen deze op en reinigen de boot. 

 
Mocht er door handhaving een boete worden uitgedeeld vanwege het niet naleven van deze richtlijnen,  
dan zal de boete door de huurder worden betaald. 
 
Artikel 1. Leeftijd, vaarkwaliteiten en zwemvesten 
1. De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders en bestuurders van 18 jaar. Legitimatie is 

verplicht. 
2. De huurder dient over voldoende vaarkwaliteiten te beschikken. De verhuurder heeft het recht om 

potentiële huurders op grond van dit artikel te weigeren.  
 
Artikel 2. Reserveren, betalen en annuleren 
1. De huurder dient de huursom en borg contant te voldoen voor aanvang van de huurperiode. 
2. Indien de huurder de huurboot niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, heeft de verhuurder het recht 

om de huursom evenredig te verhogen en eventuele kosten van gevolgschade aan de huurder in rekening te 
brengen.  

3. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos. Tot 2 dagen voor aanvang van de 
huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom. Bij annuleren binnen 48 uur voor 
aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom. 

4. De verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. De verhuurder zal 
hierbij voor aanvang van de huurperiode contact met de huurder opnemen.  

 
Artikel 3. Varen, gedragsregels en vaargebied 
1. De huurder dient de huurboot als goed huisvader en goed schipper te gebruiken. 
2. De verhuurder verstrekt aan de huurder een kaart van het toegestane vaargebied.  
3. Het is niet toegestaan om de Vinkeveense Plassen te verlaten! 
4. De huurder dient zich te houden aan het maximaal aantal opvarenden dat op de huurboot van toepassing is. 
5. De huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Reglement. 
6. De huurder dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de huurboot niet onder invloed is van alcohol 

en/of verdovende middelen. 
7. De huurder dient de huurboot na afloop van de huurperiode netjes en schoon in te leveren bij de 

verhuurder. 
 
Artikel 4. Borg, schade en aansprakelijkheid 
1. De verhuurder zorgt ervoor dat de huurboot voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert. 
2. De verhuurder zorgt voor een adequate verzekering van de huurboot. 
3. De huurder heeft een eigen risico van EUR 250, - bij schade aan of verlies van de huurboot of schade 

aangebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant te voldoen aan de 
verhuurder.  



4. De huurder dient verlies van en/of schade aan de huurboot en/of derden direct aan de verhuurder te 
melden op telefoonnummer 0294-291545 

5. Bij schade door grove nalatigheid en/of ontstaan buiten het toegestane vaargebied wordt niet alleen het 
eigen risico, maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht. 

6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan privégoederen van huurder. 
7. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de huurboot te 

(laten) verrichten. 

In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien bepaalt Klinkhamer Watersport of er wel of geen verhuur 
plaatsvindt of doorgang kan vinden. 

Naam huurder Telefoonnummer huurder Handtekening huurder 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Team Klinkhamer Watersport 
 


