Algemene voorwaarden
Afvaart in eigen jachthaven Jachtwerf Wolvega te Schipsloot in Wolvega.
Weekend: afvaart vrijdag tussen 15.00-17:00 uur (in overleg), terugkomst maandag uiterlijk 11:00 uur
Week: afvaart vrijdag tussen 15:00 -17:00 uur (in overleg), terugkomst vrijdag uiterlijk 11.00 uur
Midweek: afvaart maandag 15:00 uur, terugkomst vrijdag uiterlijk 11.00 uur.

Extra
Huisdier €35 per week
Vouwfiets €22,50,- per week per stuk
Kinderzwemvest €5,- per stuk
Eindschoonmaak is bij de prijs in begrepen echter €35 indien de boot vies terugkomt.
Op de boot is aanwezig: volledige keukeninventaris (borden, kop en schoteltjes, glazen,
bestek, potten en pannen), almanak en vaarkaart. Verder zie inventarislijst.
6. De boot is niet voorzien van: hoofdkussens, dekbedden, handdoeken, slopen en hoeslaken.
Gelieve deze zelf mee te nemen.
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Verhuurvoorwaarden:
1. In geval van een storing aan het schip dient u ons telefonisch op de hoogte te stellen
tel; 06-41524448, wij zullen u indien mogelijk telefonisch helpen, of wij sturen een monteur.
2. Het anker, hetwelk aan boord is, mag niet gebruikt worden, alleen in geval van nood of na
overleg met de verhuurder.
3. In geval van schade aan de boot, die door u of door derden zijn ontstaan, dient u ons hiervan
direct op de hoogte te stellen en moet u de gegevens van de eigenaar of huurder van het andere
schip noteren, (datum, tijd, plaats, naam en telefoonnummer èn naam en thuishaven van de
andere boot) indien het schip is beschadigd door derden. Maak zo mogelijk een foto van de
schade.
4. Schade dat door u is veroorzaakt aan een ander schip dan het gehuurde schip dient u ons
onmiddellijk te melden en hierbij moet u de gegevens van de eigenaar of huurder van het
andere schip noteren (datum, tijd, plaats, naam en telefoonnummer en naam en thuishaven
van de andere boot). Maak zo mogelijk een foto van de schade.
5. Wanneer er achteraf schade aan de door u gehuurde boot geconstateerd wordt, zult u hiervoor
aansprakelijk gesteld worden.

6. Huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de boot, voor zover niet gedekt door de
verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet
aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de en/of het verlies niet door hem of door een van
zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen.
Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
7. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke
niet is verzekerd in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder
overeenkomen vaargebied en/of wanneer huurder overmatig alcohol heeft gebruikt.
8. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk
letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek
aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
9. De boot zal alleen worden meegegeven aan de persoon die de boot heeft gehuurd. Een ander
kan de boot niet voor de huurder ophalen.
10. De boot zal niet worden meegegeven aan een persoon alleen, er is ten allen tijde een
medeopvarende vereist.
11. Wanneer u om wat voor reden dan ook besluit om uw vakantie te staken, moet de boot terug
gebracht worden in onze haven, en dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.
12. U dient, indien gewenst, zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen .
13. Bij vroegtijdig afbreken of annulering van uw vakantie, krijgt u in geen enkel geval de
aanbetaling terug. Of u moet dit met uw verzekering regelen i.g.v. annuleringsverzekering.
14. Bij terugkomst wordt de boot afgetankt, de verbruikte diesel olie wordt in rekening gebracht.
15. Wanneer er een monteur naar u gestuurd wordt, zijn er voor u geen kosten, mits de reden
gegrond is. Wanneer achteraf blijkt dat er een fout door u is gemaakt of een storing is
veroorzaakt door u toedoen dient u de kosten van de monteur te betalen.
16. Bij vermissing of schade aan goederen hetwelk aan boord zijn bij de aanvang van de vaart
zullen moeten worden vergoed.
17. Voor lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
18. U komt de boot niet afhalen voor de op uw boekingsbevestiging/factuur genoemde tijd, tenzij
anders is afgesproken met de verhuurder.
19. U levert de boot weer op tijd bij ons in. Brengt huurder het vaartuig later terug dan
overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Ook dient u
verhuurder telefonisch tijdig in te lichten indien u niet in staat bent om op tijd terug te zijn in
de thuishaven.
20. Het vaargebied van de schepen is Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel. Verboden
gebied is Markermeer, de Waddenzee, kustwateren en het IJsselmeer (met inbegrip van het
Ymeer), de IJssel (Kampen); deze laatste alleen in overleg met de verhuurder.

21. De boot dient in dezelfde staat te worden opgeleverd zoals deze in meegegeven dus schoon en
compleet anders wordt er € 35,- schoonmaakkosten in rekening gebracht. (oordeel aan de
verhuurder)
22. De boot is verboden om zich in Sneek en op het Snekermeer te begeven met de Sneekweek en
op de Veenhoop tijdens het Skutsjesilen/Veenhoopfestival aldaar,wordt de boot toch gezien
dan zal de borg worden ingehouden. Dit om schade te voorkomen.
23. Bij afvaart gaat u ermee akkoord dat er een kopie van uw identiteitskaart wordt gemaakt, dat
door de verhuurder zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en
het BSN niet te worden afgeschermd. VERGEET uw ID kaart/ rijbewijs/ paspoort dus niet
mee te nemen!
24. Als u door omstandigheden uw vakantie niet kunt laten doorgaan dan bent u verplicht de
volledige huursom te vergoeden als dit 2 weken voor de gehuurde datum is. Wij raden u dus
ook aan een annuleringverzekering af te sluiten.
25. Als huurder de gesloten huurovereenkomst wil annuleren, moet hij verhuurder hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is huurder aan
verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
– €0,-, dus kosteloos na annuleren binnen 1 week na boeking mits de boeking > 1 maand voor de
aanvang van de huurperiode is.
- € 200,- van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 90 dagen vóór de aanvang van
de huurperiode;
-50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 30 dagen vóór de aanvang van de
huurperiode;
– 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 14 dagen vóór de aanvang van de
huurperiode;
– 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 14 dagen vóór de aanvang
van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.
Wij raden u dus aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
De aanbetaling bedraagt de helft van het totale huurbedrag. De andere helft dient uiterlijk 1 maand
voor aanvang van de huurperiode te zijn betaald.

