ALGEMENE VOORWAARDEN LAN EN MAR VOOR

HUUR EN VERHUURVAN OPEN ZEIL- EN
MOTORBOTEN
ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen
de huurder en verhuurder worden gesloten.
1.2 Onder verhuurder wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon die
een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen
van een vaartuig.
1.3 Onder huurder wordt verstaan degene die met verhuurder een
overeenkomst tot huur van een vaartuig heeft gesloten.
1.4 Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en
zich daarop te bewegen, bestemd voor vrijetijdsbesteding, inclusief de
daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
ARTIKEL 2 –Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van
het aanbod door huurder.
2.2 Telefonisch of schriftelijke reservering geldt als juridische
wilsovereenkomst.
2.3 In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt verhuurder
een elektronische bevestiging naar huurder.
ARTIKEL 3 – Algemene verplichtingen huurder
3.1 Huurder zal het gehuurde als een goed schipper en overeenkomstig de
bestemming gebruiken.
3.2 Huurder dient over voldoende vaar-vaardigheden te beschikken. Indien
huurder niet beschikt over een relevant CWO-diploma
(Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma,
dit ter beoordeling van verhuurder, dan dient huurder in ieder geval
de leeftijd van 18 jaar te hebben.
3.3 Huurder is verplicht de inventaris en de bij het vaartuig behorende
veiligheidsuitrusting te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan
boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventarislijst dan
wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig ofondeugdelijk is, dient
huurder hiervan, vóór afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
3.4 Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbengen.
3.5 Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van
verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk.
3.6 De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor
rekening van verhuurder.
3.7 Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of
omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen
leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
3.8 Huurder heeft voor het (laten) verrichten van reparaties toestemming
nodig van verhuurder. Verhuurder zal huurder de reparatiekosten
terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overgelegd.
3.9 Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde aan
verhuurder terugleveren,in dezelfde staat als waar in en op dezelfde plaats
waar hij het ontvangen heeft. Indien dit niet het geval is heeft verhuurder
het recht op een vergoeding van de daaruit voortvloeiende (gevolg)schade.
3.10 Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde, zoals
havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden en kosten
voor brandstof en verlichting, zijn voor rekening van de huurder.
3.11 De huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de
verhuurder, waaronder het havenreglement.
ARTIKEL 4 –Algemene verplichtingen verhuurder
4.1 Verhuurder zal het vaartuig in goede staat op het overeen gekomen
tijdstip aan huurder ter beschikking stellen. Het zal kunnen
dienen tot het gebruik waarvoor het is bestemd en is voorzien van een voor
het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
4.2 Verhuurder kan huurder vanwege slechte weersomstandigheden
(windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik
van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan
wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een
door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
4.3 Verhuurder stelt vóór afvaart een inventarislijst aan huurder beschikbaar,
ARTIKEL 5 – Wanprestatie
5.1 Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt,
heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de
rechter als ontbonden te beschouwen, indien de wanprestatie daartoe
voldoende aanleiding geeft. Verhuurder zal in dat geval onmiddellijk alle
reedsbetaalde bedragen terugbetalen.
5.2 Huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem
geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van verhuurder
laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
5.3 Het bovenstaande geldt niet als door verhuurder een voor beide partijen
redelijk alternatief wordt geboden.
5.4 Huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft
of als blijkt dat de zeilkennis onvoldoende is, of andere verplichtingen
ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of
schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder de overeenkomst zonder
tussenkomst van de rechter voor ontbonden beschouwen en het

verhuurde onmiddellijk terugnemen, indien de wanprestatie daartoe
voldoende aanleiding geeft.
5.5 Verhuurder heeft het recht op een evenredige vermeerdering van de
huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade,
indien het gehuurde later dan is overeengekomen wordt teruggeleverd.
Tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
Mocht de verlate teruggave wanprestatie van verhuurder tot gevolg hebben
dan zal de daaruit voorvloeiende schade te allen tijde op huurder verhaald
worden.
ARTIKEL 6 – Verzekering
6.1 Verhuurder heeft het verhuurde ten behoeve van huurder all-risk
verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren, m.u.v. de
Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren.
6.2 Huurder heeft bij WA-, casco- en andere schades en vermissingen een
eigen risico per schade ter grootte van de borgsom. Niet-gemelde
schades en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor
100% aan de huurder in rekening gebracht.
6.3 Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies
van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering, ontstaan
gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, tenzij huurder kan
aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn
medeopvarenden is veroorzaakt.
6.4 Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk
letsel (ongeval), diefstal of vermissing van en schade aan privé goederen.
ARTIKEL 7 – Betalingsvoorwaarden
7.1 Aanbetaling is 50 procent van de huursom en dient binnen 14 dagen
betaald te worden na ontvangst van de factuur. Van reserveringen met
een aanvangsdatum binnen 14 dagen moet de aanbetaling per direct
voldaan worden.
7.2 Het resterende bedrag kan vooraf betaald worden door middel van
overboeking, maar dient in ieder geval op de aanvangsdatum van de
overeengekomen huurperiode voldaan te zijn.
7.3 Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk
omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de
desbetreffende factuur, bij verhuurder te worden ingediend.
ARTIKEL 8 – Annulering
8.1 Indien huurder van de huurovereenkomst wil afzien,
dient hij verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
8.2 Verhuurder zal in geval van annulering meewerken om
een nieuwe huurder te vinden. De verhuurder mag, indien dit lukt, per boot
10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 15,en een maximum van € 50,- aan de eerste huurder in rekening brengen.
8.3 Indien het vaartuig niet, of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan
worden, blijft huurder de huurprijs geheel of naar evenredigheid
verschuldigd. Huurder is te allen tijde 25 euro administratiekosten
verschuldigd.
8.4 Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot
reductie of restitutie van de huursom of annulering
van de huurovereenkomst.
ARTIKEL 9 – Geschillen
9.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing.
9.2 Alleen de Nederlands burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van ondernemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit
in strijd is met het dwingend recht. Ondernemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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