
Huurvoorwaarden sloepverhuur Friese Meren

1. Reserveren
U kunt telefonisch en via WhatsApp reserveren op telefoonnummer 06 21 31 19 98, op de
website kunt u de beschikbaarheid van de boot bekijken, dit is onder voorbehoud. Wij
proberen deze beschikbaarheid zo up-to-date mogelijk te houden.
Wij hanteren 50 euro reserveringskosten bij iedere reservering, deze dient meteen bij
reservering betaald te worden (via een Tikkie/betaalverzoek).

2. Huurperioden
Dagelijks van 10:00 tot 17.00 en bij mooie zomerdagen van 18.00 - 21.30 of een gehele dag
van 10:00 tot 21:30. Afwijkende periodes en/of tijden in overleg.

3. Hoe betaalt u?
Een reservering is pas definitief wanneer de reserveringskosten van 50 euro aan ons is
voldaan door een tikkie/betaalverzoek/overschrijving op ons rekeningnummer:
NL37RABO0330616420 t.n.v. Van der Leij Verhuur. Het restant van de huursom moet op de
dag van de afvaart worden voldaan.

4. Verzekering, schade en waarborgsom
Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Sloepverhuur
Friese Meren heeft het verhuurde verzekerd voor de vaart op de binnenwateren, waartoe
niet behoort: Waddenzee, Noordzee, Ijsselmeer.
Wanneer u een sloep huurt betaald u een borgsom van 150 euro per boot. Dit bedrag
betaald u vooraf en wordt aan het einde van de huurperiode terugbetaald als u de sloep op
tijd, schadevrij en netjes weer terug brengt. 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.

5. Aansprakelijkheid verhuurder
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, overlijden, of
schade van welke aard dan ook, of het verlies van goederen die zich aan boord bevinden
voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de verhuurperiode.
Huurder gebruikt de sloep volledig op eigen risico, uitzondering hierop is de wettelijke
verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van en door
sloepverhuur Friese Meren.

6. Aansprakelijkheid huurder
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid
van zichzelf en derden. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van sloepverhuur Friese
Meren. 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 vermeld staat op de mogelijke routekaarten.



- Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten
- Huurder dient ten alle tijden rekening te houden met medegebruikers op het water, in

het bijzonder bij bruggen, kruisingen, kanalen en smalle gedeeltes. Dit betekend ook
het niet te ruim nemen van bochten.

- Het is verboden om 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 ten alle tijden voorrang.

- Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de
vaartuigen en andere objecten.

- Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor minderjarige kinderen en dienen
toezicht te houden. Huren geschiedt volledig op eigen risico.

- De verhuurder adviseert altijd zwem - of reddingsvesten te dragen voor
kinderen/personen die niet kunnen zwemmen.

- Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

7. Annuleren
Wanneer de huurder wil annuleren wordt er een tegoedbon gegeven voor de betaalde
reserveringskosten om deze op een later tijdstip alsnog te boeken. Wanneer de huurder later
dan 24 uur voor aanvang annuleert wordt er geen tegoedbon gegeven en blijven de
reserveringskosten voor sloepverhuur Friese Meren.

8. Afvaart en inleveren
U krijgt de sloep schoon mee. Bij afvaart dient u de borg van 150 euro contant te betalen. Bij
het inleveren van de sloep controleert de verhuurder de sloep. Er wordt van u verwacht dat
de sloep schoon is (zoals u het van ons ontvangen heeft). Is dit niet het geval dan worden
de schoonmaakkosten van 30 euro ingehouden op de borg. Bij ernstige vervuiling zullen de
totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald. Huurprijs is inclusief brandstof tot
1 dag.

9. Te laat inleveren
Wanneer u niet op het afgesproken tijdstip terug bent brengt sloepverhuur Friese Meren 50
euro per half uur in rekening tot een max. bedrag van 150 euro (de borg).

10. Uitsluitingen
Het is 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 en/of overmatig
gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden
om onverwijld terug te keren naar de opstapplaats of onverwijld naar een door sloepverhuur
Friese Meren 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.


