BootToGo Algemene Voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
2.

De verhuurder: BootToGo die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt.

3.

De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder
bemanning in gebruik te geven.

De huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling
goederen van derden in gebruik heeft.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het
vaartuig in de goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het
overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

ARTIKEL 3 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

1.

De huurder is verplicht om voor de overdracht van het vaartuig de kosten voor het in gebruik nemen te voldoen ook al gebruikt
hij het voertuig niet of voor een gedeelte van de periode.

2.

De huurder is verplicht de inventaris te controleren en missende of niet werkende onderdelen te melden aan de verhuurder
alvorens de afvaart.

3.

De huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De
huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

4.

Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats
en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.

5.

De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade- en liggelden en extra kosten
voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.

6.

De huurder moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden. De huurder moet zich
houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig.

7.
8.

Het niet nakomen van artikel 3.6 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

9.
10.

De huurder is verplicht de instructies van de verhuurder op te volgen.

11.

Het vaartuig als een goed huisvader te behandelen en in dezelfde staat in te leveren zoals ontvangen aan het begin van de
huurperiode.

12.

Het vaartuig niet aan andere dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.

De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat hij/zij en/of zijn bemanning beschikt over voldoende kennis en ervaring als
benodigd is voor het gebruik van het vaartuig onder de zich tijdens de huurperiode voordoende omstandigheden.

De verplichtingen zoals genoemd in het binnenvaartpolitie regelement voldoende te kennen en te kunnen toepassen om een
veilige vaart te kunnen garanderen.

ARTIKEL 4 – DE AANSPRAKELIJKHEID
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet
aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt,
of niet de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens gevolgschade verstaan.

ARTKEL 5 – VERZUIM EN WANPRESTATIE

1.

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter
als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan direct alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

2.

Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder
recht op een evenredige vermeerdering van de huursom.

3.

Als de vaartuig niet in dezelfde staat wordt overgedragen door de huurder als hij ontvangen heeft is de verhuurder gerechtigd
om kosten voor het herstellen in rekening te brengen.

Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen
hen gesloten overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand
verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de ander partij
verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00.
ARTIKEL 6 – ANNULERING
Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. In
geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een percentuele schadeloosstelling van het totale bedrag van de
huurovereenkomst verschuldigd.
Zonder optionele annuleringsverzekering gelden bij de boeking onderstaande annuleringsvoorwaarden.
Voor open boten met een huurbedrag tot 250,= euro:
Langer dan 1 week van tevoren annuleren :geen kosten verschuldigd
Tussen 1 week en 3 dagen van tevoren annuleren :50% van de huursom verschuldigd
Binnen 3 dagen van tevoren annuleren :100% van de huursom verschuldigd
Voor open boten met een verhuurbedrag boven de 250,= euro en voor Kajuitjachten (Polaris en Marco)
Langer dan 3 maanden van tevoren :15% van de huursom
Tussen de 2 en 3 maanden van tevoren :25% van de huursom
Tussen de 1 en 2 maanden van tevoren :50% van de huursom
Korter dan 1 maand van tevoren :100% van de huursom
Voor de annuleringsverzekering (Easy,15%) gelden bij de boeking onderstaande annuleringsvoorwaarden.
Voor open boten met een huurbedrag tot 250,= euro:
U kunt uiterlijk 24 uur van tevoren uw reservering eenmalig verplaatsen of kosteloos annuleren.
Voor de annuleringsverzekering (Flexibel, 7,5%) gelden bij de boeking onderstaande annuleringsvoorwaarden.
Voor open boten met een huurbedrag tot 250,= euro:
U kunt uiterlijk 24 uur van tevoren eenmalig de reservering verplaatsen .

ARTIKEL 7 – BETALINGEN
Betaling bij een open motorboot met een maximaal huurbedrag van €250,-:
Contant bij afvaart of bij het boeken via Ideal, vermeerderd met de borg van €150,-, tevens contant te betalen
Betaling bij een open motorboot of motorjacht met een minimaal huurbedrag van €250,-:
U ontvangt een factuur van ons voor het te betalen bedrag. Hiervan betaalt u 50% aan direct na boeken. Het resterende bedrag maakt
u over uiterlijk 4 weken voor vertrek.
De borg bedraagt €500,- voor onze motorjachten, welke u contant kunt betalen bij afvaart, of vooraf kunt overmaken per bank. Voor de
open motorboten geldt een borg van €150,-, contant te betalen bij afvaart.
ARTIKEL 8 – KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst moeten volledig duidelijk omschreven tekstueel worden ingediend bij de
verhuurder binnen twee weken nadat de huurder het gebrek heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van
de klacht kan tot gevolg hebben dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.
ARTIKEL 9 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van de algemeen voorwaarden dienen door partijen
schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle
middelen rechtens worden bewezen.
ARTIKEL 10 - GESCHILLEN
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend een Nederlands rechtscollege
is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.
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