Algemene voorwaarden

Voor de verhuur hanteren wij de algemene geldende voorwaarden voor huur en verhuur pleziervaartuigen zoals de HISWA voorwaarden en de
aanvullende bepalingen van Sunset Beachbar.

HISWA Voorwaarden Huur pleziervaartuig:
A. Verplichtingen verhuurder
1. Verhuurder informeert huurder over benodigde vaarbewijzen voor sluiting van de overeenkomst. Verhuurder is verplicht het vaartuig
als volgt ter beschikking te stellen:
2. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
3. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
4. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
5. Met gevulde brandstof tank (20 liter);
6. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren, met name over de controle van
het vloeistofpeil van de accu’s, oliepeil en andere smering;
7. Verzekering conform punt 5 (voorzijde contract).
B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor een
gedeelte van de huurperiode;
2. Ervoor te zorgen dat hij beschikt over de verplichte vaarbewijzen en vaarervaring;
3. Het vaartuig als een zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken;
4. De instructies van de verhuurder op te volgen;
5. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren;
6. Het vaartuig onbeheerd achter te laten;
7. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens
normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder.
C. Borg. Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van
administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal
zijn.
D.Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2maanden maar niet langer dan 3maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1maand maar niet langer dan 2maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Indien het vaartuig voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten
verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,– alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de
huurder.
E. Niet nakoming
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 van
eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur en
borgsom in verhouding van de ontbinding. Overige gemaakte kosten door de huurder (o.a. reiskosten, overnachtingskosten, wachtkosten,
inkopen e.d.) kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.
3. 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.
F. Kosten tijdens verhuur
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven, brug, kade, sluis, en liggelden, brandstof
en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De 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. Terugbetaling van
gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de
verhuurder mee terug.
G. Schade
1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg
met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep en bergingskosten, tenzij
de schade wordt gedekt door een WA Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag
is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.
H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.
I. Aansprakelijkheid HISWA
HISWA heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. HISWA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of
misbruik van dit modelcontract. Noch is de HISWA partij in dit contract.
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Aanvullende bepalingen van huur en verhuur van Sunset Beachbar:

1. Reserveren U kunt reserveren via onze site www.sunsetbeachbar. Het huurcontract wordt bij de oplevering
ondertekend. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en een ondertekende kopie te overhandigen.
2. Hoe betaalt u? De borg + huurbedrag kunt u contant voldoen bij de oplevering of via een betaalverzoek
internetbankieren (pinnen is niet mogelijk). Het betreft particuliere verhuur, er is geen BTW van toepassing.
3. Verzekering, schade en waarborgsom Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en
ander volgens de algemene watersportpolis voorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag. Huurder en opvarenden varen
op eigen risico en voor eigen risico, huurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico van de
verzekeringen bedraagt € 750,-- per gebeurtenis.
Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige reparatiekosten van deze
schade zullen moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed
te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening
gebracht. Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op wiens naam gehuurd wordt. Als waarborgsom wordt
€ 250,- gerekend, deze dient voor afvaart betaald te worden.
4. Annuleren In geval van annulering door de Huurder zijn de algemene voorwaarden van toepassing, volgens HISWA
huurovereenkomst pleziervaartuig. Mooi weer garantie: Als het op de dag van afvaart slecht weer is (zware regen en/of
storm), en de weersvooruitzichten geen directe verbetering laten zien, kunt u kosteloos omboeken naar een andere datum.
Bij alle andere annuleringen gelden de algemene HISWA-voorwaarden voor annuleringen en is een schadeloosstelling
verschuldigd zoals in de HISWA-voorwaarden omschreven. Deze schadeloosstelling zal verrekend worden met de
vooruitbetaalde gelden. Eventuele tekorten zullen volgens de algemeen geldende voorwaarden voor koop en verkoop
worden verrekend. Teveel betaalde voorschotten zullen uiteraard aan de huurder worden voldaan.
5. Afvaart en inleveren U krijgt het gehuurde schoon mee, inclusief inventaris en toebehoren. Bij afvaart dient u de borg
van € 250,- contant te betalen. Bij het inleveren controleert de verhuurder het gehuurde. Er wordt van u verwacht dat het
gehuurde schoon is (zoals u het van ons ontvangen heeft). Is dit niet het geval dan worden de schoonmaakkosten á € 30,ingehouden op de borg. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.
Daarnaast controleert de verhuurder of de inventaris en toebehoren compleet en onbeschadigd is. Bij verlies of schade
worden de betreffende kosten in rekening gebracht.
6. Te laat inleveren Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur
doorverrekend.
7. Uitsluitingen Het is de huurder verboden aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, te varen boven
windkracht 5, tijdens onweersbuien of te varen gedurende de nacht. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte
weersomstandigheden het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of
onverwijld naar een door hem aangegeven afmeerplaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het weer.
Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder.
8. Vaargebied Het vaartuig mag worden gebruikt op het Maasplassengebied te Roermond. Het is ten strengste verboden
om gebruik te maken van de sluizen.
9. Aansprakelijkheid verhuurder Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of
schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van
de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot
schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van en door verhuurder.
10.
Verantwoordelijkheid huurder
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden. Het is
ten strengste verboden om;
11.
Voor de bestuurder om onder invloed te zijn / gebruik te maken van alcohol en/of verdovende middelen.
12.
Gebruik te maken van de sluizen.
13.
Aan te meren en/of te varen waar dit niet is toegestaan.
14.
De boot onbeheerd achter te laten.
15.
Te zwemmen buiten de toegestane gebieden.
16.
Te BBQ-en / koken aan boord van de sloep.
17.
Te roken aan boord van de sloep.
18.
In havens harder dan stapvoets te varen.
19.
Lawaai te maken / overlast te veroorzaken.
20.
Het water / de natuur te vervuilen.
Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun
begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor
het correct toepassen van de geldende vaarreglementen.
- Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de vaarrichting aan te houden zoals die staat
vermeld op de mogelijke routekaarten. - Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten. - Huurder

dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en
smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten. - Het is verboden aan te meren onder en aan
bruggen, op hoeken van vaarwegen, en aan woonboten. - Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, andere
beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 10 meter hebben te allen tijde voorrang. - Verhuurder wijst expliciet op
het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de vaartuigen en andere objecten en of boten alsmede de rondvaartboot.
- Ouders zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen. Huren geschiedt
volledig op eigen risico. - De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen
zwemmen. Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

