Algemene voorwaarden Plek aan de Kade
Definities, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Verhuurder: de ondernemer, ‘Plek aan de Kade’, die bedrijfsmatig boten en kano’s tegen betaling aan
derden ter beschikking stelt.
B. Huurder: hij/zij (natuurlijke persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(consument) tegen betaling een boot of kano in gebruik neemt.
C. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen
betaling een open boot of kano zonder bemanning in gebruik te geven.
Verplichtingen/rechten verhuurder:
A. Verhuurder stelt de boot of kano in goede staat van onderhoud, zodat het gebruikt kan worden
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. Indien er niet vooraf betaald is of er geen overeenkomst is, en ook als de huurder zich niet kan
identificeren heeft de verhuurder het recht de boot niet mee te geven.
D. Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment éénzijdig
beëindigen.
E. Bij windkracht 5 kan de verhuurder zwemvesten verplicht stellen. Deze worden gratis verstrekt door
de verhuurder.
Verplichtingen/rechten huurder:
A. Huurder heeft het gebruiksrecht van de boot of kano gedurende de overeengekomen huurperiode.
B. De huurder die getekend heeft is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot.
C. Als je vaart met een boot van Plek aan de Kade, gaan we uit van goed vertrouwen én goed
zeemanschap.
D. Vaarbewijs is niet noodzakelijk. De minimale leeftijd is 18 jaar (tenzij deze in het bezit is van een
vaarbewijs).
E. Maximaal aantal personen per boot is 7 personen. Meer personen dan het toelaatbare is verboden.
F. Huurder dient de boten en/of kano’s met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen
aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden.
G. Met het maken van de reservering gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.
H. De boten en kano’s die online via het boekingssysteem op de eigen websites van de verhuurder
geboekt worden, dienen direct betaald te worden online.
I. Bij het inchecken aan het begin van de huurperiode, vragen we je om je ID te tonen (rijbewijs, ID-kaart
of paspoort). Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder zich er mee akkoord
dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de
verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en het BSN niet
te worden afgeschermd.
J. Indien schade wordt veroorzaakt welke het bedrag van eigen risico overstijgt is verhuurder gerechtigd
deze kopie te overhandigen aan de verzekeringsmaatschappij.
K. Ondertekening van de huurvoorwaarden is verplicht voor vertrek.
L. De huurder is verplicht voor afvaart een borg van € 150,- te betalen (kan gepind worden).
M. Huurder heeft een eigen risico van €250,- euro bij schade en bij vermissingen van onderdelen per
boot. 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.
N. Betaalde borg wordt gebruikt om een deel van eigen risico te betalen indien schade is gemaakt.
O. Onder schade wordt tevens verstaan de vervolgschade.
P. Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor rekening van de huurder die getekend heeft.

Q. Te veel drank gebruik wordt gezien als grove nalatigheid.
R. De huurder dient de boot niet onbeheerd achter te laten. Diefstal is voor rekening van de huurder.
S. De boot moet schoon ingeleverd worden. Er kunnen bij het niet schoon inleveren schoonmaakkosten
worden berekend, minimaal €10,- euro per boot.
T. Het is niet toegestaan stickers of andere zaken op de boten te plakken.
U. De sloepen dienen maximaal 1,5 uur na aanvang van de huurperiode opgehaald te zijn. Indien de
sloep niet tijdig wordt opgehaald, kan de verhuurder de boot aan een ander verhuren.
V. Boten moeten vóór de overeengekomen eindtijd van het verhuurblok ingeleverd worden. Bij te laat
inleveren dient bijbetaald te worden en/of een schadeloosstelling betaald te worden wegens het niet
op tijd kunnen varen van de volgende gast.
W. De elektrische sloepen mogen geen andere vaartuigen trekken.
X. Honden en andere huisdieren mogen alleen mee na goedkeuring verhuurder (extra
schoonmaakkosten kunnen het gevolg zijn).

Annuleringsvoorwaarden
A. De huurder kan de boeking tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren.
B. Binnen 48 uur voor aanvang verhuur kan de boeking kosteloos worden verplaatst naar een andere
datum. Mocht dit niet kunnen, dan worden hier administratiekosten voor gerekend a 5 euro per
boeking. Het resterende bedrag wordt binnen twee weken teruggestort op de rekening van de
huurder.
C. Bij slecht weer (regen/onweer/harde wind) kan de boeking in overleg worden verplaatst of kosteloos
worden geannuleerd.
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.

