Huurvoorwaarden fluisterboot verhuur ‘De Vriendschap’
U huurt de boot op eigen risico.
Lees de gebruiksaanwijzing goed door.
Luister naar de instructies van de bootsman.
Denkt u dat er iets mis is met de boot meldt dat dan snel.
Vaar alleen in het gebied De Eilandspolder.
Ga netjes om met de gehuurde spullen.
Schade veroorzaakt aan de boot of inventaris wordt verhaald op de huurder.
Schade aan derde komt voor rekening van de huurder.
Het tijdslot van de door u gereserveerde huurperiode is leidend, de eindtijd van uw tijdslot wordt
niet gewijzigd wanneer u later begint.
Bij overschrijden van de eindtijd wordt de extra gebruikte tijd in rekening gebracht.
Lever de boot weer in zoals u hem heeft gehuurd.



Geen troep in de schroef
Kom met een schone boot terug, vraag schoonmaak spullen indien nodig

Wij brengen €20,‐ per boot in rekening voor schoonmaakkosten

Daarnaast brengen wij de volgende bedragen in rekening bij nalatigheid:








Kussen kwijt of kapot tussen de €50,‐ en €75,‐
Kloetstok/peddel kwijt of kapot €50,‐
Routemap kwijt of kapot €10,‐
Routekaart kwijt of kapot €5,‐
Zwemvest kwijt of kapot €35,‐
Comfortseat kwijt of kapot €60,‐
Waterdichte ton kwijt of kapot €10,‐

Reservering en annuleringsvoorwaarden
Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van
huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft
huurder geen recht op een alternatief.
Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken
begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het
vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen
verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
De verhuurder behoudt zich het recht te allen tijde de reservering te annuleren.

