Algemene Voorwaarden Zwier

-

Huurboten

deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Hiswa-voorwaarden 2013
Definities, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Verhuurder: de ondernemer tevens lid van HISWA vereniging die bedrijfsmatig
goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt.
• Huurder: hij/zij (natuurlijke persoon) die, niet handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling goederen in gebruik
neemt.
• Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de
huurder tegen betaling een open vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
• Geschillencommissie: De Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag
Verplichtingen, rechten verhuurder:
A: Verhuurder stelt het vaartuig in goede staat van onderhoud, zodat het kan
dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ter beschikking voor de
overeengekomen huurperiode.
B: Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan
goederen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare
tekortkoming van de verhuurder.
C: Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurnota
(contract) te ondertekenen, zich te identificeren en een paspoort, rijbewijs, of
ID-kaart te tonen c.q. in bewaring te geven.
D: Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder
moment éénzijdig beëindigen.
E: Bij windkracht 4 á 5 kan de verhuurder zwemvesten verplicht stellen. Deze
worden gratis verstrekt door de verhuurder.
Verplichtingen rechten huurder:
A: Huurder heeft het gebruiksrecht van het vaartuig gedurende de overeengekomen
huurperiode. Huurder gebruikt het gehuurde als een goed schipper en
overeenkomstig de bestemming.
Huurder wordt geacht voldoende vaarvaardigheid te bezitten.
B: Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of
vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te
melden.
C: Huurder heeft een eigen risico van €750,00 bij schade en bij vermissingen van
onderdelen. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen
risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Voor het laten
verrichten van reparaties door derden is de toestemming van de verhuurder nodig.
D: De huurder dient de (motor)boot niet onbeheerd achter te laten, tenzij
passende maatregelen worden genomen. Dit houdt in dat de boot aan een
deugdelijke bevestiging vastgemaakt dient te worden, om vervreemding te
voorkomen. Diefstal is voor rekening van de huurder.
E: Bij omslaan worden sleepkosten en eventuele schade in rekening gebracht.
F: Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun
geheel schoongemaakt te zijn. Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn.
De boot dient in dezelfde staat, als bij aanvaarding, te worden achtergelaten.
G: Wanneer de boot niet schoongemaakt is, wordt € 10,00 in rekening gebracht.
H: Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te
plakken.
I: Boten moeten vóór 18.00 uur ingeleverd worden. Na deze tijd wordt het totale
avondtarief gerekend.

Betalingsvoorwaarden:
A. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de
factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode,
op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer
aan te wijzen bankrekening geschieden.
Annuleringsvoorwaarden voor boekingen tot 4 boten:
Zwier hanteert eigen annuleringsvoorwaarden als het gaat om een boeking tot
maximaal 4 boten. De huurder kan de boeking tot 24 uur van te voren wijzigen. Er
zijn dan twee opties.
A. De huurder kan een nieuwe datum prikken, dit is gratis. De huurder ontvangt
een coupon-code per email, waarmee hij/zij zelf een nieuwe boeking kan maken
op een ander moment.
B. De gehele boeking (tot 4 boten) kan ook geannuleerd worden. Hiervoor brengt
de verhuurder €15,- (per boeking) administratiekosten in rekening. Het
resterende bedrag wordt binnen twee weken terug gestort op de rekening van de
huurder.
Annuleringsvoorwaarden voor boekingen vanaf 4 boten:
A. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de
huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de overeenkomst annuleren tot
drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de consument 25%
van de overeengekomen huursom verschuldigd.
B. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken
vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de overeengekomen
huursom verschuldigd.
C. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is
de consument de volledige overeen-gekomen huursom verschuldigd.
D. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per email
te geschieden.
Verhuur tijdens evenementen:
Voor verhuur tijdens evenementen gelden aanvullende voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn afhankelijk van het type evenement en worden voorafgaand aan de
huurder medegedeeld.

