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Algemeen
●

Met de Zwier vaarabonnementen kan gevaren worden met diverse
verhuurboten van Zwier. Er zijn diverse type vaarabonnementen:
‘Vaar in alles wat vaart’, door de week - € 1.200,00
Je kunt op maandag t/m vrijdag varen tijdens het zomerseizoen, dat
loopt van 1 april t/m 30 september.
Inclusief: elektrische en diesel sloepen, rustvalk, zeilboten
met/zonder motor, kayak, kano en SUP
‘Vaar in alles wat vaart’, de hele week

- € 1.800,00

Alle zeven dagen dagen per week varen tijdens het zomerseizoen, dat
loopt van van 1 april t/m 30 september.
Inclusief: elektrische en diesel sloepen, rustvalk, zeilboten
met/zonder motor, kayak, kano en SUP
Rustvalk+ abonnement, door de week - € 950,Je kunt op maandag t/m vrijdag varen tijdens het zomerseizoen, dat
loopt van 1 april t/m 30 september.
Inclusief: rustvalk, zeilboten met/zonder motor, kayak, kano en SUP
Zeil+ abonnement - € 575,00
Alle zeven dagen van de week zeilen tijdens het zomerseizoen, dat
loopt van 1 april t/m 30 september.
Inclusief: zeilboten met/zonder motor, kayak, kano en SUP
SUP+ abonnement - € 250,00
Alle zeven dagen van de week SUP-pen tijdens het zomerseizoen, dat
loopt van 1 mei t/m 30 september
Inclusief: SUP, kayak en kano

●

De abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan
derden.
Er is een uitzondering, voor het ‘Vaar in alles wat Vaart’ en het
Rustvalk+ abonnement. Hiervoor geldt dat één partner, die aantoonbaar
wonend is op hetzelfde adres, van het abonnement gebruik kan maken.
Dit abonnement wordt dan op twee namen gesteld.

●

Het abonnement gaat in op de dag dat alle gegevens van de
abonnementhouder (en evt. partner) bij Zwier bekend zijn en het
abonnementsgeld is voldaan.

●

Het abonnement is 1 jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

●

Wijzigingen van personen van inschrijving gedurende het seizoen zijn
niet mogelijk.

●

Wijzigingen van persoonsgegevens, adresgegevens en contactgegevens
dienen te worden doorgegeven.

●

Door één van de vaarabonnementen af te sluiten ga je akkoord met deze
voorwaarden.

Abonnement aanvragen
●

Een abonnement aanvragen doe je door je in te schrijven via het
inschrijfformulier op de website.

●

Zodra wij alle benodigde gegevens ontvangen hebben, sturen we je een
factuur toe. Je ontvangt dan ook direct een unieke code voor het
boeken van je boot.

Reserveren
●

Je kunt je boot reserveren via onze website www.zwier.nl.

●

Je ontvangt van ons een unieke code, waarmee je de betaling van de
boot op de website kunt voldoen (invullen bij ‘kortingscode’)

●

Het is niet mogelijk om meerdere reserveringen tegelijk te maken.

●

Je kunt/mag pas weer een nieuwe reservering maken, nadat je
daadwerkelijk hebt gevaren.

●

Afhankelijk van je abonnement kun je op de website kiezen met welk
vaartuig je op pad wilt gaan.

●

Je kunt de boot voor een dagdeel of een dag reserveren.

●

Wil je meerdere dagen achter elkaar varen, dan zijn er 2
mogelijkheden:
1. Je maakt 1 dag gebruik van de pas en betaalt voor de overige dagen
2. je boekt elke dag na het varen weer een nieuwe boot voor de
volgende dag

●

Bij het ‘Vaar in alles wat vaart’-abonnement kun je per reservering 1
sloep, of 1 zeilboot of 1 kano of 2 kayaks of 2 SUP’s per keer
reserveren.

●

Bij het Zeil-abonnement kun je per reservering 1 zeilboot of 1 kano
of 2 kayaks of 2 SUP’s per keer reserveren.

●

Bij het SUP-abonnement kun je per reservering 1 SUP of 1 kano of 1
kayak reserveren.

●

Er wordt gevaren onder de Algemene Voorwaarden Verhuurboten van
Zwier.

Annuleren en niet gebruik maken van de reservering
●

We horen het graag zo snel mogelijk wanneer je een reservering wilt
annuleren.

●

Je kunt gratis annuleren tot 24 uur voor de boeking.

●

Geef je annulering alsjeblieft door via
https://www.zwier.nl/voor-mezelf/bootverhuur/reservering-wijzigen/

●

Bij annulering na 24 uur voor boeking of in het geval je niet komt
opdagen, factureren we je € 50,-.
Deze betaling dient binnen 14 dagen gedaan te zijn. Wanneer dit
bedrag niet in deze termijn is betaald, kan er geen gebruik van het
abonnement gemaakt worden totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

Het water op
●

Voordat je het water op gaat, meld je je bij de receptie in de
Huiskamer. Hier wordt je ‘ingecheckt’ en krijg je de sleutel mee van
de boot.

●

Bij het inchecken dien je je te kunnen legitimeren.

●

De boot dient na de huurperiode altijd weer schoon achterlaten te
worden.

●

Meld je na afloop alsjeblieft in de Huiskamer om ‘uit te checken’ en
de sleutels weer in te leveren.

●

Mocht er schade gemaakt zijn, dan dien je dit te melden. Gemaakte
schades worden afgehandeld volgens de Algemene Voorwaarden
Verhuurboten van Zwier.

●

Als je een mankement tegen komt, horen we dit graag, dan kunnen we
het fixen.

Intrekken/ blokkeren van de abonnement
●

Het abonnement kan ingetrokken/ geblokkeerd worden, zonder restitutie
als er onzorgvuldig met het materiaal omgegaan wordt naar de
beoordeling (reglement) van de verhuurder.

●

Het abonnement is niet inzetbaar voor commerciële doeleinden, indien
dit geconstateerd wordt, wordt onmiddellijk het abonnement
ingetrokken zonder restitutie van het abonnementsbedrag.

●

Het abonnement kan ingetrokken worden, zonder restitutie als er
misbruik van het abonnement wordt gemaakt.

