HUUROVEREENKOMST KWVL SLOEP "TAKELING"

Verhuurder:
De vereniging Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’,
Huurder:
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Gsm-telefoonnummer:
KWVL-lidmaatschapnummer:
Nummer vaarbewijs:
Huurperiode:
(aankruisen wat van toepassing is)
□
Dag 09.00 - 16.30 uur
€ 75,00
□
Ochtend 08:30-12:30 uur/middag 13:00-16:30 uur
€ 50,00
□
Avond 16.30 - zonsondergang
€ 35,00
Totaal
€ .............
Huur kos ten zi j n i ncl us i ef BTW /verz e ke r ing/br and stof , doch ex cl us i ef ei ge n r i si co
(aansprakelijkheids)verzekering.

Aantal personen:
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:
Totaal:

Bijzonderheden:

- geen huisdieren
- max. 6 personen
- eigen risico € 250,=

- schipper minimaal 21 jaar
- vaarbewijs I of aantoonbare ervaring

Huurvoorwaarden
Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart u zich akkoord met de op de achterzijde van
deze huurovereenkomst vermelde huurvoorwaarden.

Datum

Naam

Handtekening

Huurvoorwaarden voor KWVL Sloep "Takeling"

4.2

Huurder is aansprakelijk voor schade aan, diefstal, vermissing en/of verlies van de sloep en eventuele accessoires

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat Huurder het vaartuig onder zich had,

1.1

Verhuurder: de vereniging Koninklijke Watersport-Vereeniging Loosdrecht.

tenzij Huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of hem dienaangaande geen nalatigheid kan worden

1.2

Huurder: de persoon met wie Verhuurder de Huurovereenkomst heeft gesloten.

verweten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade en het door assuradeuren in rekening gebrachte eigen

1.3

Verzekering: WA- en Cascoverzekering door Verhuurder afgesloten bij Gipon B.V. te Baarn. De polisvoorwaarden
van Verzekeraar zijn geldig voor de verhuur van sloepen en liggen bij Verhuurder ter inzage.

1.4

risico.
4.3

Huurder is aansprakelijk voor door Huurder veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van in art.

Vaargebieden: de sloep mag uitsluitend worden gebruikt op de Loosdrechtse Plassen, de Vecht, het Hilversums

1.3 bedoelde verzekering en/of ingeval hij de sloep gebruikt buiten het Vaargebied bedoeld in art. 1.4. Verhuurder is

kanaal, en de 's Gravelandschevaart en uitsluitend in die gebieden die niet verboden zijn voor mechanisch

nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Huurder en andere opvarenden, tenzij

voortbewogen vaartuigen. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder, verboden om met de sloep
gebruik te maken van overig vaar- of ander water; alsmede de Weersloot, de Weersluis, de Weerbrug, de

veroorzaakt door toerekenbaar handelen of nalaten door Verhuurder.
4.4

Huurder zal de sloep gedurende de huurperiode nimmer onbeheerd achterlaten.

Kraaienestersluis, de Tienhovense vaart en het Tienhovens kanaal.
1.5

Eigen risico: het bedrag dat verzekeraar ingeval van schade , diefstal en/of vermissing niet vergoedt en voor

Artikel 5.

rekening komt van de eigenaar van het vaartuig in casu een bedrag ad € 250,= per gebeurtenis.

5.1

Wanprestatie

Verhuurder kan de Huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder dat tot
restitutie van de gehele of gedeeltelijk huursom behoeft te worden overgegaan als:

Artikel 2. Verplichtingen van Verhuurder

a.

de weersomstandigheden dit vereisen (windkracht gelijk aan of hoger dan 5 Bft);

2.1

Bij aanvang van de huurperiode draagt Verhuurder de sloep over aan Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat de

b.

Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt;

sloep in goede staat verkeert, kan dienen voor het gebruik waarvoor deze is bestemd en is voorzien van een

c.

Huurder overlast veroorzaakt; en/of

veiligheidsuitrusting, geschikt voor het overeengekomen Vaargebied.

d.

andere dringende of zwaarwegende redenen;

Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en

een en ander uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder.

2.2

diefstal voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen Vaargebied.

5.2

Indien de sloep door Huurder niet in dezelfde staat als waarin Huurder hem heeft ontvangen wordt overgedragen aan

2.3

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van Verhuurder.

Verhuurder, dan wel indien Huurder niet heeft gehandeld conform art. 4 van deze voorwaarden, is Verhuurder

2.4

Verhuurder draagt er zorg voor dat de sloep is voorzien van een voor de huurperiode toereikende hoeveelheid

gerechtigd de sloep op kosten van Huurder in de staat te herstellen, waarin deze zich bij aanvang van de Huurperiode

brandstof. Huurder dient niet te tanken. De brandstof komt voor rekening van Verhuurder.

bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de Verzekering worden gedekt.
5.3

Het is niet toegestaan met meer dan zes personen plaats te nemen in de sloep. Bovendien is het niet toegestaan

Artikel 3. Verplichtingen van Huurder

huisdieren mee te nemen in de sloep. Bij constatering door Verhuurder dat er met meer dan zes personen en/of met

3.1

huisdieren van de sloep gebruik wordt gemaakt, is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke

Voor de afvaart dient Huurder de Huurovereenkomst voor akkoord te ondertekenen, waarna Huurder de sleutels van
de sloep krijgt overhandigd.

3.2

3.3

Huurder dient te beschikken over een geldig vaarbewijs I, dan wel, naar het uitsluitend oordeel van de

ingang te beëindigen, zonder restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom.
5.4

De schipper van de sloep dient ten tijde van het besturen van de sloep nuchter en fysiek in staat te zijn om de sloep te

havenmanager/havenmedewerker van de KWVL, te beschikken over een toereikende vaarbekwaamheid. De

besturen en het wettelijke toegestane alcoholpromillage niet te overschrijden. Indien Verhuurder constateert dat dit

schipper van de sloep is minimaal 21 jaar oud.

niet het geval is (of is geweest), is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te

Huurder dient de sloep uitsluitend persoonlijk te gebruiken binnen het in de Huurovereenkomst aangegeven

beëindigen, zonder restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom en/of om in de toekomst het verhuren van de

Vaargebied. Huurder mag de sloep niet op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan een derde.

sloep aan Huurder te weigeren.

3.4

Huurder is uitsluitend gerechtigd de sloep te gebruiken binnen het overeengekomen Vaargebied.

3.5

Tijdens de huurperiode is Huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de sloep en het regelmatig

Artikel 6.

controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris. Aan het einde van de Huurperiode draagt

6.1

3.6

3.7

Huurder de sloep over aan Verhuurder, in dezelfde staat als waarin Huurder de sloep heeft ontvangen.

annulering is Huurder geen kosten verschuldigd en hoeft de huursom niet te worden betaald. Indien te laat wordt

Kosten direct verband houdend met gebruik van de sloep zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, bekeuringen

geannuleerd zal Huurder nog steeds verplicht zijn om de huursom te betalen. Te late annulering is desalniettemin

etc. zijn voor rekening van Huurder.

kosteloos ingeval van slecht weer. Het is aan Huurder om in redelijkheid te besluiten dat er sprake is van zodanige

Huurder dient de sloep schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen de daadwerkelijke
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan Huurder, met een minimum van € 25,= (incl. BTW).

3.8

Annulering

Annulering van een gereserveerde sloep is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode. Bij tijdige

slechte weersomstandigheden dat Huurder niet wenst uit te varen.
6.2 Indien Huurder - na het ingaan van de huurperiode - besluit tot het vroegtijdig afbreken van de huurperiode (ongeacht de

Huurder dient schade, diefstal en/of vermissing,, van welke aard dan ook, dan wel feiten en omstandigheden die

reden daarvoor), is Huurder desalniettemin de volledige overeengekomen huursom verschuldigd. Indien men langer

redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mede te delen. Huurder dient zich te

gebruik maakt van de sloep dan overeengekomen en deze dus later inlevert dan overeengekomen, is de vergoeding

houden aan de aanwijzingen van Verhuurder tot behoud van de sloep en tot behoud van de rechten van Verhuurder.

voor de daadwerkelijk gebruikte huurperiode verschuldigd. Indien men - zonder voorafgaand overleg met Verhuurder

Bij niet-nakoming van deze bepaling kan Huurder aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende

- de sloep niet tijdig inlevert en als gevolg daarvan andere (opvolgende) huurders worden benadeeld, zal in ieder geval

schade en kosten.

het maximale huurbedrag voor die (gehele) dag in rekening worden gebracht.

3.9

Het is Huurder niet toegestaan de sloep te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.

3.10

Huurder is verplicht zich te houden aan alle wettelijke voorschriften, waaronder doch niet beperkt tot de

Artikel 7.

voorschriften uit het Binnenvaart Politie Reglement, de ter plaatse geldende maximum snelheid en voorwaarden van

7.1

het Plassenschap. Eventuele boetes, waaronder de boetes die voortvloeien uit het niet-nakomen van deze

Veiligheid

Huurder dient zelf zorg te dragen voor toereikende veiligheidsmiddelen, zoals maar niet beperkt tot zwemvesten voor
alle inzittenden.

voorschriften, komen geheel voor rekening van Huurder.
Artikel 8.
Artikel 4. Schade
4.1 Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade, diefstal en/of
vermissing aan/van de sloep en eventuele accessoires.

Algemeen

8.1 Huurder zal zich steeds als goed Huurder gedragen, bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is om de Huurovereenkomst
tussentijds te beëindigen, zonder restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom. Daarnaast is Huurder steeds
aansprakelijk voor alle schade, diefstal en/of vermissing die is veroorzaakt door zijn/haar handelen.

