ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder.
a. De verhuurder: Boot! Haarlem
gevestigd te 2024 VP Haarlem, aan het
adres Pegasusstraat 73, KvK-NUMMER 63106485.
b. De huurder: Hij of zij (natuurlijk persoon) die, niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling(register-)goederen van verhuurder
in gebruik heeft.
c. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de
huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
d. Speciaal bestelde catering: Alle catering aangaande de gemaakte reservering van
het vaartuig
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Boot! Haarlem
aangegane overeenkomsten.
Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangeven,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of
producten.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en in welke geval de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort
van kracht blijven.
ARTIKEL 2 VERPLICHTINGEN VERHUURDER
1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder
het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder
draagt de zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert
dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het
bestemd is.
2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van
de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid,
cascoschade en diefstal voor de vaart.
ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN HUURDER
1. Huurder dient zich op eerste verzoek van de
verhuurder te identificeren met een geldig identiteitsbewijs en tenminste
eenentwintig jaar oud te zijn.
2. Huurder dient voor de afvaart een door de verhuurder op naam gestelde
huurovereenkomst te ondertekenen.
3. Huurder dient voor de afvaart het gehele huurbedrag voldaan te hebben conform
de huurovereenkomst.
4. Huurder dient voor de afvaart een borgsom te voldoen conform de
huurovereenkomst, zie artikel 4
5. Voor de afvaart dient de huurder het vaartuig te controleren op schade en dit te
melden bij de verhuurder.
6. Huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper
en overeenkomstige de bestemming en zal geen alcohol nuttigen. Tijdens de
verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig
en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van het vaartuig,
buitenboordmotor en inventaris van het vaartuig. De huurder is geheel aansprakelijk
voor schip en inventaris.
7. Huurder mag geen veranderingen in het vaartuig
aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke
toestemming van de verhuurder.
8. Het is niet toegestaan om huisdieren aan boord van het vaartuig te nemen.
9. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere
zaken op de boot te plakken.
10. Het is niet toegestaan met meer dan zes personen in
het vaartuig plaats te nemen.
11. Indien er beslag (om welke reden dan ook) driegt te worden gelegd op het schip
ten tijde van de huurperiode van huurder dan dient de huurder dit direct kenbaar te
maken dat de boot eigendom is van verhuurder. Huurder dient verhuurder van
voornoemd (dreigend) beslag direct op de hoogte te brengen.
ARTIKEL 4 BORG
Bij aanvag van de huurperiode zonder schipper betaalt de huurder een borgsom ad
€250,00 aan de verhuurder conform de huurovereenkomst. Dit bedrag zal door de
verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden
terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog
verschuldigd zal zijn.

Voor 7 of meer personen gelden de volgende annueringsvoorwaarden:
Bij het voldoen van de factuur is de reservering definitief
I. Indien geannuleerd wordt nadat de factuur voldaan dient te zijn, meer dan 48 uur
voor de huurperiode, wordt maximaal 20% van het factuurbedag gerestitueerd.
II. Indien geannuleerd wordt nadat de factuur voldaan dient te zijn, binnen 48 uur
voor de huurperiode, wordt er geen restitutie verleend.
III.De reservering kan bij slecht weer, voor ingang van de huurperiode, door de
huurder zonder kosten verplaatst worden.
3. In geval van annulering welke speciaal bestelde catering betreft gelden de
voorwaarden onder artikel 5 lid 2.a, 2.b, 2.c en 2.d alsmede het volledige bedrag van
deze speciaal bestelde catering zoals overeengekomen op de
reserveringsbevestiging indien binnen zeven dagen voor aanvang van de
huurperiode geannuleerd wordt.
4. In geval van annulering door huurder kan hij/zij de verhuurder om in de
plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de
verhuurder acceptabel is, vervalt het verschuldigde bedrag van de huurder en
komen deze volledig ten laste van de derde.
5. In geval van annulering door verhuurder is deze verplicht om overeenkomstig
huurder een andere datum en/of tijdstip aan te bieden.
6. In geval van slecht weer (o.a. mist, aanhoudende regen, onweer, storm) behoudt
verhuurder zich het recht de overeenkomst per direct te ontbinden en huurder een
redelijk alternatief te bieden.

	
  

	
  

ARTIKEL 6 VERZUIM EN WANPRESTATIE
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 ten laste van de huurder, als de tekortkoming aan deze kan worden
toegerekend.
2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming
van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding
van de ontbinding.
3. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, van heeft
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom (naar boven
afgerond in hele uren) en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende
de huurperiode. Huurder zal direct contact opnemen met verhuurder indien de
overeengekomen huurperiode overschreden wordt of dreigt te worden.
4. Indien een van de partijen wordt genoodzaakt rechtsbijstand in te roepen in
verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten
huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in de ongelijk gestelde
partij de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de
andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van €115,00 te vermeerderen
met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.
ARTIKEL 7 KOSTEN TIJDENS HUURPERIODE
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig komen
gedurende de huurperiode voor rekening van huurder.
2. 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.

ARTIKEL 8 SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Bij diefstal, inbeslagname of beschadiging van het vaartuig, inventaris en/of
toebehoren dient huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Huurder
moet zich aan de aanwijzingen van de verhuurder houden mb.t. behoud van het
vaartuig en behoud van de rechten van de verhuurder.
2. Niet- nakoming van het hiervoor genoemde lid kan voor huurder leiden tot
volledige aansprakelijkheid voor schade en (gevolg)kosten.
3. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade of diefstal
en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt
gedekt door de WA Cascoverzekering. Ingevolge van schade, diefstal e.d. zal de
borgsom niet geretourneerd worden.
4. In geval van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of niet nakomen van
de aanwijzingen van verhuurder wordt geen beroep gedaan op de verzekering en
wordt huurder volledig aansprakelijk gesteld.
ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

ARTIKEL 5 ANNULERING
1. Huurder dient schriftelijk te annuleren.
2. Bij annulering van de reservering is huurder de volgende annuleringskosten
verschuldigd. Deze zijn afhankelijk van het aantal personen, en dus de ingezette
sloep.
Voor 6 of minder personen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Indien meer dan 72 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd wordt is
dit voor de huurder kostenloos.
b. Indien tussen 72 uur en 48 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd
wordt is de huurder 30% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
c. Indien tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd
wordt is de huurder 50% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
d. Indien 24 uur of korter voor aanvang van de huurperiode geannuleerd wordt is de
huurder 100% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
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