Deze Algemene Voorwaarden Aanvullend van YACHTCHARTER HUIBERS zijn eigen voorwaarden,
bedoeld als aanvulling op de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur vaartuigen en
HISWA Algemene voorwaarden varen met schipper.
HOOFDSTUK I - DEFINITIES
ARTIKEL 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: de ondernemer tevens lid van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen
in de Bedrijfstak Waterrecreatie) die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;
b. de huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument)
tegen betaling (register-)goederen van derden in gebruik heeft en zijn opvarenden;
HOOFDSTUK II - DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
ARTIKEL 2 - AANVANGSTIJDEN
De huurder is ten alle tijde verplicht om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, danwel tijdig eventuele vertraging door te geven bij afvaart en
terugkomst. De verhuurder is gerechtigd om het vaartuig een half uur na de afgesproken tijd door te verhuren. De huurder kan derhalve geen
restitutie van de gedane betaling opeisen. De verhuurder kan indien u of uw bemanning te laat aanwezig bent bij afvaart of terugkomst,
wachturen in rekening brengen. Deze zullen worden berekend aan de hand van het geldende uurtarief van € 45,00 per uur.
ARTIKEL 3 - SCHOEISEL
De huurder is verplicht schoeisel te dragen zonder hakken en zwarte zolen. Doet huurder of zijn/haar bemanning dit niet, zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten zoals reparatie of reinigingskosten voor rekening huurder.
ARTIKEL 4 - HUISDIEREN
Als huurder voornemens is huisdieren mee te nemen, dan is de huurder verplicht hiervoor vooraf aan de huurperiode, schriftelijk danwel via email toestemming te vragen. Doet huurder of zijn/haar bemanning dit niet dan zal de verhuurder een boete opleggen van € 200,- en zijn alle
hieruit voortvloeiende kosten zoals reparatie of reinigingskosten voor rekening huurder.
Indien er door de verhuurder toestemming is gegeven voor het meebrengen van uw huisdier, gelden de volgende regels:
Geen huisdieren op de bedden, banken of andere zitgedeelten. Geen huisdieren in de badkamer. De bijgeboekte linnenpakketten zijn niet
bedoeld om uw huisdier schoon te maken. U dient uw eigen voerbak, mand en /of kleed mee te nemen voor uw huisdier.
Bij inname van de boot wordt deze door de verhuurder gecontroleerd. De verhuurder is gemachtigd de borg in te houden mochten er
specifieke delen van de boot extra gereinigd moeten worden. Bij het meebrengen van uw huisdier is de eindschoonmaak verplicht af te
nemen.
ARTIKEL 5 - ROKEN
Het is niet toegestaan te roken in de boot. Worden er asresten, vieze lucht of andere resten gevonden, dan zijn alle hieruit voortvloeiende
kosten voor rekening huurder en kan er door de verhuurder een boete worden opgelegd van maximaal € 100,-.
ARTIKEL 6 - TOILET
Op onze boten met een scheepstoilet is het niet toegestaan om (vochtig) toiletpapier, keukenpapier, maandverband, etensresten of ander
afval door te spoelen. Hierdoor kan het toilet verstopt raken. Deze gooit u in de hiervoor bestemde afvalbak. Mocht het toilet
alsnog verstopt raken dan kan de verhuurder een boete opleggen van € 250,- welke zijn bedoeld voor ontstopping, reparatie en
reinigingskosten van het toilet.
ARTIKEL 7 - BBQ
Het gebruik van een BBQ op de boot is uitsluitend toegestaan met de daarvoor bestemde BBQ van YACHTCHARTER HUIBERS. Doet
huurder of zijn/haar bemanning dit toch dan kan de verhuurder een boete opleggen van € 100,- en zijn alle hieruit voortvloeiende kosten zoals
reparatie of reinigingskosten voor rekening huurder.
ARTIKEL 8 - REDDINGSVESTEN
Huurder is verplicht alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat bij een dreigende situatie de daarvoor bestemde
reddingsvesten worden gedragen door alle bemanningsleden. Geadviseerd word om kinderen onder de 10 jaar ten alle tijden een zwem- of
reddingsvest te laten dragen.
ARTIKEL 9 - VAARGEBIED
Varen buiten de Nederlandse binnenwateren is enkel en alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Wanneer zich
onverhoopt enig mankement of storing van welke aard dan ook voordoet wanneer u zich buiten de landsgrenzen bevind, zullen alle hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening huurder zijn.
ARTIKEL 10 – INNAME BOOT
Ongeacht of de huurder een eindschoonmaak bijboekt, is de huurder verplicht de boot in nette staat op te leveren. De boot dient ontdaan te
zijn van alle levensmiddelen, persoonlijke spullen en afval. De afwas dient gedaan, gedroogd en opgeruimd te zijn. Indien u huisdieren
meebrengt dienen eventuele hondenharen verwijderd te worden.

