HUURVOORWAARDEN Watersportverhuur Suyderoogh (versie 2021)
1. Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische
wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een
administratieve bevestiging.
2. Het varend materiaal van Watersportverhuur Suyderoogh (verder te noemen WS) is
allrisk verzekerd met een eigen risico tot € 150 voor de huurder. Bij onbehoorlijk gebruik
heeft WS het recht het verhuurde materiaal terug te halen zonder terugbetaling van de
betaalde gelden.
3. Een vaarbewijs is niet verplicht, wel moet de huurder/bestuurder minimaal 21 jaar zijn en
voldoende vaarervaring hebben en/of in het bezit van een vaarbewijs zijn. Indien huurder
aan 1 of meerdere van deze voorwaarden niet kan voldoen (zo nodig ter beoordeling van de
verhuurder/ WS) kan het materiaal alleen worden gehuurd na het volgen van een
schipperstraining.
4. Vaargebied; Nederlandse binnenwateren met uitzondering van de grote rivieren,
IJsselmeer en Waddenzee.
5. Het meenemen van huisdieren is toegestaan, wel worden er extra kosten berekend.
6. De huurder is verplicht ieder geval van storing, aanvaring of schade, onmiddellijk te
melden aan de verhuurder. Bij schade in welke grote dan ook wordt het borgbedrag van €
150,00 ingehouden. Niet gemelde aanvaringen, schades en/of vermissingen worden voor
100% in rekening gebracht van de huurder. De huurder aanvaard de boot in de staat zoals
meegegeven. Bij schade wordt altijd 100% verrekend met de borg.
7. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke goederen die worden
meegenomen op het vaartuig, dit is geheel voor eigen risico.
8. Bij te laat inleveren wordt € 100 per uur gerekend (naar rato), tenzij de verlate teruggave
niet aan de huurder kan worden toegerekend.
9. Inventaris en overige gehuurde of meegekregen zaken dienen op dezelfde wijze
neergelegd en geretourneerd te worden als bij aanvaarding van de boot/materiaal.
10. Bij bergen of vlot trekken van de gehuurde boot door Watersport Suyderoogh worden
alle gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen buiten het eigen risico per
schade geval.
11. Huurder dient een geldig legitimatie bewijs te tonen en een borg te betalen voor vertrek.
Deze borg kan ter plekke worden gepind, en teruggepind indien alles in orde is.
12. Annuleringsvoorwaarden: in geval van annulering rekenen wij de volgende
annuleringskosten: – 30% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden
vóór aanvang van de huurperiode; – 60% van de overeengekomen huursom bij annulering
tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode; – 100% van de overeengekomen huursom
bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van de huurperiode of op de ingangsdatum van
de huurperiode. Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

