
												Algemene	voorwaarden	voor	verhuur	van	een	boot:	
	
	
													 	

• Verhuur geschiedt uitsluitend op reservering. 
• U dient de huursom voor de boot vooraf te betalen, dit kan middels overschrijving naar 

ons rekeningnummer. 
• Indien de reservering kort voor vertrek is geboekt bestaat de mogelijkheid om deze ter 

plaatse contant of middels pin te voldoen. 
• Een vaarbewijs is niet vereist echter u dient wel ervaring te hebben om een boot te 

besturen.  
• Reddingsvest(en) word(en) bij onze receptie aan u verstrekt. 
• Huisdieren zijn niet toegestaan en er mag niet gerookt worden vanaf de boot. 
• Bij terugkeer van uw vaartocht dient u de boot weer terug te leggen in de haven op 

dezelfde plaats als vanwaar u bent vertrokken. 
• De eerste auto kunt u gratis parkeren op ons parkeerterrein. U betaald € 5,00 voor iedere 

volgende auto per dag. 
• Onze receptie is geopend van 10.00 – 18.00 uur, tijdens deze openingtijden kunt u 

gebruik maken van de boot. 
• Inschepen is voor 18.00 uur 
• Verhuur volgens HISWA voorwaarden (deze zijn bij ons op te vragen) 
• LET OP: om beschadigingen aan de motor/staartstuk te voorkomen, is er een beugel 

aangebracht. U kunt daarmee niet helemaal de kant opvaren.  Forceer het niet! 
• Onze boot is volledig verzekerd, u betaald €150,- borg, het eigen risico bedraagt € 300,00 

(hiervoor dient u een machtiging aan ons te verlenen). 
• Bij schade ontvangt u van ons een factuur (per e-mail), die u dan per omgaande dient te 

voldoen. Vaak kunt u de schade zelf claimen bij uw eigen WA verzekering. 
• Wij verwachten dat de boot in goede staat, schoon en op het afgesproken tijdstip weer 

wordt teruggelegd in de haven.(indien u deze regels niet naleeft wordt er        € 50,00 per 
uur extra in rekening gebracht). 

• Het is ten strengste verboden om op de IJssel te varen.  
			
            Algemene voorwaarden bij annulering: 

• Een reguliere boeking kan geannuleerd worden. Hiervoor gelden de Hiswa voorwaarden. 
• U dient ons zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te brengen van uw 

annulering.  
• Bij annuleringen tot 3 maanden voor uitvaren wordt 15 % van de totale huursom in 

rekening gebracht. 
• Bij annuleringen tot 2 maanden voor uitvaren wordt 50 % van de totale huursom in 

rekening gebracht. 
• Bij annuleringen tot 1 maand voor uitvaren wordt 75% van de totale huursom in rekening 

gebracht. 
• Annuleringen binnen 1 maand voor uitvaren worden volledig aan u in rekening gebracht.  
• Bij onverantwoorde vaaromstandigheden, wordt de reservering kosteloos omgeboekt. 
• Onze elektrische boot heeft een lengte van 4.20 mtr en is 1.80 mtr breed. 

 
 
 
	


