Huurovereenkomst Sloepabonnement Premium

Verhuurder:
Marina Rijnsburg B.V.
Kanaalpad NW 4 te Rijnsburg
071-40 79 682
Huurder:
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:…………………………………………....Plaats:…………………………………………………………………………………….
Telefoon:……………………………………………..Mobiel:………………………………………………………………………………….
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………
Komen, na acceptatie door de verhuurder van, op ……………………………. de verhuur respectievelijk de
huur overeen van een Sloepabonnement Premium voor de periode 01/04/2017 tot 01/10/2017.
Hierbij verklaart ……………………………………………………………………....akkoord te gaan met de bijgevoegde
voorwaarden voor Sloepabonnement Premium voor een bedrag van € 1.950,-.

1.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
indien naar zijn oordeel de boot door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

2.

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de boot
en opgetreden met betrekking tot de boot en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan
enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en
bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te
volgen en door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hieronder genoemde
kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de
verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

3.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de
verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder
en/of medepassagier gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en
administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook
extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Plaats en datum:..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening Huurder:

Handtekening verhuurder:

…………………………………….

…………………………………..

Huurvoorwaarden Sloepabonnement Premium

Lidmaatschap









De huurperiode loopt van 1 april t/m
1 oktober 2017.
Er wordt gevaren onder de verhuurregels
van Marina Rijnsburg.
Huurder dient zich in te schrijven via het
inschrijfformulier. Na ontvangst van de
betaling van de factuur wordt
Sloepabonnement Premium geactiveerd. Na
ontvangst van uw persoonlijke pas is het
mogelijk een reservering te maken.
Het betreft het onbeperkt huren van een
8-persoons Weco sloep voor een dag of
dagdeel van 09:00 – 18:00 uur of uiterlijk
tot zonsondergang.
Sloepabonnement Premium is
persoonsgebonden.
De huurder betaalt eenmalig een borgsom
van € 250,-. Dit zal ingehouden worden in
geval van schade. Hierna dient er opnieuw
€ 250,- borg te worden gestort.

Persoonlijke pas






De huurder ontvangt een persoonlijke pas.
Bij misbruik van de pas kan deze ingetrokken
worden zonder restitutie van de pas.
Bij verlies of diefstal dient men een nieuwe
kaart aan te schaffen. Voor dit duplicaat
wordt € 10,- in rekening gebracht.
De pas is niet inzetbaar voor commerciële
doeleinden. Indien dit geconstateerd wordt,
wordt onmiddellijk het abonnement
ingetrokken zonder restitutie van het
abonnementsbedrag.

Legitimatie



De huurder dient zich bij het ophalen van de
boot vooraf te melden op het havenkantoor.
De huurder dient altijd de pas te kunnen
tonen en zich te identificeren.

Beschikbaarheid, Reserveren & Annuleren










Reservering dient plaats te vinden door de
eigenaar van de pas.
Vooraf reserveren kan 1 keer per week. De
overige dagen kunt u op de dag zelf bellen
of langsgaan, op basis van beschikbaarheid.
Bij vooraf reserveren geldt: maximaal zeven
dagen van tevoren.
U mag de sloep éénmaal twee dagen
meenemen naar een door ons geselecteerde
Bed & Breakfast. Niet geldig in de
weekenden, feestdagen en schoolvakanties.
Bij annulering op de dag zelf of niet komen
opdagen wordt € 50,- in rekening gebracht.
U ontvangt hiervoor een factuur.
Annulering wegens slechte
weersomstandigheden is kosteloos.

De Sloep






De huurder vaart in een schone, goed
onderhouden 8-persoons Weco sloep.
De sloep dient na de huurperiode altijd
schoon en opgeruimd te worden afgeleverd.
De huurder dekt de sloep na gebruik af,
tenzij de verhuurder anders aangeeft.
Er mogen niet meer personen in de boot
dan het aangegeven maximum.
Na afloop van het varen dient de huurder
zich te melden en eventuele schade of
mankementen aan de boot te melden.
Gemaakte schades worden afgehandeld
volgens het reglement van Marina Rijnsburg.

Extra


Marina Rijnsburg is in zijn geheel niet
aansprakelijk voor verwonding van
personen en/of verlies /schade aan
goederen die zich bevinden op de sloepen
welke beschikbaar zijn voor de huurder.



Marina Rijnsburg adviseert de huurder een
doorlopende reisverzekering af te sluiten.

