Verhuurvoorwaarden Jachthaven Wetterwille
1.

Van toepassing zijn de HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Pleziervaartuigen.

2.

Online of telefonische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een
administratieve bevestiging.

3.

In geval van annulering tot 24 uur voor afvaart kan er kosteloos omgeboekt worden per e-mail of telefoon. Indien men definitief wil
annuleren, zonder omboeken, worden er 10% administratiekosten in rekening gebracht. In geval van annulering binnen 24 uur voor
afvaart, betaalt u 100% van het verhuurbedrag.

4.

Door betaling van de huursom voor het huren van een boot, verklaart u zich akkoord met de gestelde voorwaarden.

5.

Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom. Tenzij de verhuurder de
verhuur niet wil doorzetten vanwege extreme weersomstandigheden. In dat geval kan er kosteloos worden omgeboekt.

6.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt
door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.

7.

De huurder heeft een eigen risico van € 250,00 per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen.

8.

Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht.

9.

Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn
schoongemaakt te zijn. Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij
aanvaarding van de boten terug op het havenkantoor aangeboden te worden.

10. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken.
11. Bergings- of sleepkosten (behalve veroorzaakt door plotse, extreme weersomstandigheden) worden in rekening gebracht: 1ste plas €
35,00, 2de plas € 45,00, 3de plas € 57,50, 4de plas € 67,50, 5de plas € 80,00.
12. Gehuurde boten dienen voor zonsondergang terug te zijn.
13. Parkeren op onze terreinen kan enkel na reservatie en tegen betaling van € 7 per auto per dag. Het parkeergeld kan online betaald
worden of op kantoor per pin of contant.
Polyvalken:
14. Onze Polyvalken hebben geen buitenboordmotor, maar zijn wel uitgerust met mik, vaarboom, hoosblik en huikje. Mochten deze zaken
niet aanwezig zijn bij aanvang van de huur, dan horen wij dit graag direct van u. Als deze zaken ontbreken bij terugkeer naar de haven,
dan brengen wij de kosten voor vervanging bij u in rekening. Deze zaken vallen niet onder de verzekering.
15. Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 5 of meer of om met meer dan 5 personen plaats te nemen in de boten, noch de boten
anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Indien er wordt uitgevaren bij meer dan windkracht 5 of met meer dan 5 inzittenden
per valk, vervalt de verzekering en is eventuele schade 100% voor rekening van de huurder.
16. Het is niet toegestaan om zelf de voorstag/zwanenhals los te maken. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de bemanning,
boot en spullen als u de zwanenhals toch zelf losmaakt.
17. Als blijkt dat u niet zelfstandig kunt varen en/of de Polyvalk zelf op kunt tuigen, mag u het water niet op. U krijgt uw huursom dan terug
min € 20,00 administratiekosten.
18. Vanaf windkracht 4 is varen met minimaal 1 rif verplicht. Indien u zich hier niet aan houdt, vervalt de verzekering en is eventuele schade
100% voor rekening van de huurder.
19. Voor kinderen t/m 12 jaar is het te allen tijde verplicht een zwemvest te dragen. Vanaf windkracht 4 geldt dit voor eenieder die van onze
valken gebruik maakt. Zwemvesten zijn gratis te verkrijgen in het havenkantoor en wij bieden de mogelijkheid tot het huren van
zeilpakken voor de prijs van € 3,00 per pak.
20. Er mag niet gezeild worden in de haven.
Loungeponton
21. De huurprijs is inclusief 1 brandstoftank. Bijtanken is indien nodig voor eigen rekening. U vindt een tankstation bij West End Marina.
Elektrische sloepen:
22. Niet geschikt voor zwemmers of huisdieren.
23. De maximale onafgebroken vaartijd per sloep bedraagt 6 uur in eco-stand. Bij langere vaartijd kan het oplaadsnoer worden meegegeven.
De oplaadtijd bedraagt 2 uur.

De overheidsmaatregelen inzake COVID-19 dienen te allen tijde gerespecteerd en gevolgd te worden op onze terreinen, in
de boot en op het water.

