Huurvoorwaarden
Huurvoorwaarden motorboten en sloepen Klinkhamer Watersport.
Versie 12-03-2021
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van motorboten en sloepen van
Klinkhamer Watersport. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien bepaalt Klinkhamer
Watersport of er wel of geen verhuur plaatsvindt of doorgang kan vinden. Het doel van deze
voorwaarden is het verschaffen van duidelijkheid over de rechten en plichten van de verhuurder
en de huurder.
Door te reserveren gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.
Begrippen
A. De verhuurder is Klinkhamer Watersport.
B. De huurder is een persoon of organisatie die een boot of meerdere boten huurt bij
verhuurder.
C. Onder huurboot wordt het vaartuig verstaan dat aan de huurder wordt verhuurd.
D. Het vaargebied betreft het gebied waar de huurder met de huurboot mag varen.
Artikel 1. Leeftijd en vaarkwaliteiten
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 kan boten reserveren via de website bij de verhuurder. De reservering is
definitief zodra de huurder een betaling via het boekingssysteem van de verhuurder
heeft gedaan.
2. Bij motorboten en sloepen is de huursom inclusief brandstof.
3. Indien de huurder de huurboot niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, heeft de
verhuurder het recht om de huursom evenredig te verhogen en ook eventuele kosten van
gevolgschade aan de huurder in rekening te brengen.
4. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos. Tot 6 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. Het is éénmalig mogelijk om tegen betaling
van € 15,- de reservering te wijzigen naar een andere datum. U kunt hiervoor
telefonisch contact opnemen met Klinkhamer Watersport.
5. De verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden of andere onvoorziene
omstandigheden de reservering annuleren. De verhuurder zal hierbij voor aanvang van
de huurperiode contact met de huurder opnemen. In dit geval is sprake van overmacht
en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 3. Varen, gedragsregels en vaargebied
1. De huurder dient de huurboot als goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig
de bestemming 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. Maximumsnelheid tussen de eilanden is 6 km per uur en open water 9 km/uur Let op
de golven! De huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Reglement en
de maximale vaarsnelheden in het vaargebied. Boetes en/ of ontzeggingen komen
geheel voor rekening en risico van huurder.
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 huurboot dient op de afgesproken tijd te worden ingeleverd bij verhuurder in de staat
zoals deze is meegekregen. Schoon en zonder afval. Als dit niet het geval is zullen er
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht van € 20,-.
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 huurder dient verlies van en/of schade aan de huurboot en/of derden direct aan de
verhuurder te melden op telefoonnummer 0294-291545.
3. De huurder betaald een borg van EUR 250,-. Bij schade aan of verlies van de huurboot
of schade aangebracht aan derden zal deze schade met de borg worden verrekend.
4. De vaartuigen zijn W.A. verzekerd. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. De verhuurder kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan
ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van de huurperiode. Indien er aansprakelijkheid op de verhuurder rust, kan deze
nimmer voor meer aansprakelijk worden gesteld dan het bedrag waarvoor verhuurder
verzekerd is.
5. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig de evt.
bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan
gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem
daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
6. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties
aan de huurboot te (laten) verrichten.

