
Algemene Voorwaarden Bedrijfsuitjes Vinkeveense Plassen

Op onze bootverhuur zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Voor de verhuur van onze boten
(sloepen, valken, kano's en SUP's) tijdens events gelden tevens de Algemene Voorwaarden Huurboten.

Geldigheid overeenkomst:
De overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant staat vast na betaling van het gehuurde.

Annuleringsvoorwaarden:
A: In geval de klant een reservering tot 46 dagen voor de geboekte datum annuleert is dit kosteloos.
Het reeds voldane bedrag wordt teruggestort.
B: Bij annulering vanaf 45 t/m 31 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 25% van de
reserveringswaarde in rekening.
C: Bij annulering vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 50% van de
reserveringswaarde in rekening.
D: Bij annulering vanaf 14 dagen t/m 8 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 75% van de
reserveringswaarde in rekening.
E: Bij annulering vanaf 7 dagen tot de geboekte datum brengt verhuurder 100% van de
reserveringswaarde in rekening. Daarbij rekening houdend met geplande personeelskosten.
F: In geval een bijeenkomst dient te worden verplaatst zijn dezelfde annuleringsvoorwaarden van
toepassing.
G: De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
H: Annulering van onze kant kan geschieden in geval van weersomstandigheden en is kosteloos.
Annulering van sloepen vindt alleen plaats bij windkrachten vanaf 6 BFt. Annulering van zeilboten
vindt alleen plaats bij windkrachten vanaf 4 BFt met windstoten tot 6 BFt. Voorspelling van onweer
op de dag van huur is geen reden tot annulering. Annulering met onweer als reden geldt alleen
wanneer de dag voor het evenement blijkt dat gedurende het tijdsblok van gehuurde onweer over
de Vinkeveens Plassen trekt.

Wijzigingen in aantallen:
A: Het aantal personen kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de reservering tot een maximum van
50% van het oorspronkelijke aantal kosteloos naar beneden worden aangepast bij groepen tot 12
personen.
B: Het aantal personen kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de reservering tot een maximum van
25% van het oorspronkelijke aantal kosteloos naar beneden worden aangepast bij groepen van 13 tot 25
personen.
C: Het aantal personen kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de reservering tot een maximum van
20% van het oorspronkelijke aantal kosteloos naar beneden worden aangepast bij groepen van 25
personen of meer.
D: De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Voortijdig vertrek van de contractant:
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Aansprakelijkheid:
A: De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het
gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
B: De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen
van overmacht.
C: De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen. Mits hij er al het mogelijke
aan doet om storingen te voorkomen.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen.
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