ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN BONNEMA WATERSPORT
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Bonnema Watersport, hierna Bonnema Watersport of verhuurder. Door
te reserveren/huren gaat de klant, hierna huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s. In gevallen waarin de
voorwaarden niet voorzien, is Bonnema Watersport de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang
kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders en verhuurder.

1) RESERVEREN EN ANNULEREN
Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord
met onze huurvoorwaarden. Bij annulering van de huur brengt
Bonnema Watersport, ongeacht het moment voorafgaand
aan de huur (met uitzondering van de dag waarop de huur
plaatsvindt), 25% van de huursom in rekening.
Bij annulering op de dag van huur voor 11.00 uur brengt Bonnema
Watersport 50% van de huursom in rekening en na 11.00 uur
brengt Bonnema Watersport 100% in rekening.
Let op: regen garantie, annuleren kan (in geval van regen) alleen
in overleg met Bonnema Watersport op de dag van de huur.
Ook indien er een te sterke wind staat, kunnen we beslissen dat
het niet veilig is de plas op te gaan.
U kunt dan de reservering van de boot verzetten naar een andere
dag, of u krijgt credits. Deze blijven 1 jaar geldig op hetzelfde
emailadres. Wanneer u geen credits wil, maar uw geld terug,
brengen wij 25% in mindering.
2) HUURPERIODE
Bonnema Watersport gaat om 9.30 open en sluit om 17.30 uur of
19.00 uur. Zie onze website website voor tijden en verhuurshifts.
De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn
in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt,
netjes opgeruimd, etc.)
Te laat terug zijn betekent dat huurder moet bijbetalen.
Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het
gangbare huurtarief en zal dientengevolge hoger uitvallen
(dubbel uurtarief).
3) HUREN EN BETALEN
De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van
een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld.
De huursom dient voor afvaart te worden voldaan, door
overschrijving op onze bankrekening of wel contant. In de
huursom zijn de brandstofkosten inbegrepen, het bijvullen van
de brandstof door huurder is niet toegestaan. Brandstofkosten
kunnen derhalve niet worden verhaald op de verhuurder. Overige
kosten zoals brug- en sluisgelden (bijvoorbeeld de Mijndense
Sluis €5,- contant) en eventuele boetes zijn niet bij de huursom
inbegrepen.

4) BORG, SCHADE EN EIGEN RISICO
Voor de huur van een boot dient de huurder zoals vermeld in
de prijslijst de borg te voldoen. Wanneer u contant de borg
betaald, krijgt u de borg contant weer retour. Wanneer u de borg
pint (uitsluitend Maestro, geen CreditCard), pinnen wij de borg
bij terugkomst retour. Uitzonderingen op deze regel zijn niet
mogelijk. Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt €250,voor sloepen en overige boten. In geval van schade houdt
Bonnema Watersport het eigen risico altijd in en wordt later
verrekend. Het is de taak van de huurder, indien een andere
partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de
veroorzaker. Het eigen risico kan niet worden afgekocht.
5) INVENTARIS
Verhuurder levert de boot compleet af. De inventaris bestaat o.a.
uit: Stootwillen en landvasten. En bij de sloepen: zit en/of rug
kussens, vlaggenstok met Nederlandse vlag. De huurder dient
deze ook weer compleet in te leveren.
6) AANTAL OPVARENDE
Het maximaal aantal personen is inclusief honden en alle kinderen
(ook baby’s).
Motorboot Nicki: 5 personen
Motorboot Bonnema Family: 5 personen
Motorboot Crescent: 5 personen
Sloep Volta 540 en Maril 625: 8 personen
Sloep Oud Huijzer: 10 personen
Sloep Volta 635: 12 personen
7) AANSPRAKELIJK VERHUURDER
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig
door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van de vaart.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schade vergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder.
De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de
overeengekomen boothuur voor de betreffende periode.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal
of vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.
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8) VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER EN SCHIPPER
Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het
welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele)
schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade
aan de eigendommen van Bonnema Watersport en derden.
Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed
stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van
opvarenden (o.a. handen en voeten binnenboord houden) en
andere watersporters nimmers in het geding is.
Het aantal personen wat voor de boot is aangegeven, mag niet
overschreden worden.
Bonnema Watersport kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke
eigendommen als gevolg van de boothuur.
Een vaarbewijs is niet verplicht om onze huurboot te besturen.
Het meebrengen van een BBQ en/of het gebruiken aan boord
van een BBQ is niet toegestaan.
Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is
(motorsloepen), bent u verplicht de motor direct uit te zetten.
Neem contact op met +31 6 5115 3555 (ons servicenummer).
Vaargebied: Loosdrechtse plassen, Wijdeblik, Vecht en
Hilversums kanaal. Gemotoriseerd varen in natuurgebieden,
Amsterdam-Rijnkanaal, Tienhovens kanaal, de Kraaiennestsluis
en naar en in Amsterdam is niet toegestaan.
De Mijndensesluis is gesloten van 16.30 tot 17.30 uur.
Zorg ervoor dat u voor dit tijdstip geschut bent, uitgezonderd
bij avondhuur.
Snelheid: maximum snelheid op de Vuntus plas is 5 km/u.
Op de andere plassen geldt: 10 km/u (is half gas) als maximum.
Let op de snelheid op de Vecht is 6 km/u (stapvoets varen).
Download de app ‘speedometer’ om je snelheid te beheersen!
Alcohol: De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen
geen alcohol nuttigen.
Wanneer Bonnema Watersport overmatig alcoholgebruik
constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in. Het
vieren van een vrijgezellenfeest voor- of tijdens- het varen is
niet toegestaan wanneer dit niet is aangekondigd.

9) MINIMUM LEEFTIJD
Voor het huren en besturen van de motorboot is de minimale
leeftijd 16 jaar.
Voor het huren en besturen van een motorboot met stuur is de
minimale leeftijd 18 jaar.
Voor het huren en besturen van de sloepen is de minimale
leeftijd 21 jaar.
Legitimatie is verplicht.
10) OVERIGE
Lever de sleutels van een boot of sloep bij terugkomst altijd
in op het havenkantoor en plaats eventuele andere spullen
(zwemvesten etc.) terug op de oorspronkelijke plek.
Eventuele sleep- of leeghooskosten (€ 150,-) die ontstaan door
schuld / nalatigheid van huurder worden bij huurder in rekening
gebracht.
Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op
de boten te plakken.
De kussens zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot. En
er mag niet op de kussens worden gestaan, dus ook niet bij het
instappen. Er mag geen afval overboord gegooid worden.
Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden
van het vaargebied.
Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.
11) PRIVACY
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene
Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Uiteraard
vinden wij uw privacy belangrijk en voldoen wij aan de
Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie
op onze website bij “Meest gestelde vragen” ons privacy beleid.
Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Uw
gegevens worden gebruikt om de reservering zo goed mogelijk
te faciliteren, voor en na de vaart. Door akkoord te gaan
met deze Algemene Verhuurvoorwaarden geeft u Bonnema
Watersport hiervoor toestemming.
Als u op de hoogte gehouden
wil worden van onze activiteiten,
kunt u ons volgen op Facebook.
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