Huurovereenkomst zeilboot, kajak en/of SUP-board.
Partijen
A. Verhuurder(hierna te noemen “verhuurder”) is de Zoetermeerse Watersportvereniging Noord
Aa.
B. Huurder is
Naam en voorletters:
......................................................................................................................................................
Straat en huisnummer:

…...................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: …............ …..................................................................................................................
Telefoonnummer:

…..................................................................................................................................

Ondergetekenden verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en
voorwaarden waaronder de “Algemene Voorwaarden huur zeilboot ZWV Noord Aa”.

Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een zeilboot, SUP-board of kajak met daarbij
behorende inventaris zoals vermeld op de bij de zeilboot behorende lijst, nader aangeduid als:
0 Polyvalk

Reg. nr …............................................................ Naam …...................................................

0 Laser Pico

Reg. Nr ….............................................................................................................................

0 Optimist

Reg. nr. …............................................................................................................................

0 Kajak

….........................................................................................................................................

0 Sup board

…..........................................................................................................................................

Indien het gehuurde bij aanvang van de huurperiode schade heeft of inventaris ontbreekt, dient dit hieronder te
worden genoteerd.
Het achterwege laten hiervan kan er toe leiden dat huurder voor deze schade of voor de ontbrekende inventaris
aansprakelijk wordt gesteld.
….............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

Huurperiode
De huurperiode gaat in op …................................................................ (datum en tijd)
en eindigt dezelfde dag om …....................................uur

Huurprijzen en borgsommen
Valk huurprijs per dag
Laser Pico, huurprijs per dag
Optimist huurprijs per dag

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

Valk huurprijs per halve dag
Laser Pico, huurprijs per halve dag
Optimist huurprijs per halve dag

€ 25,00
€ 20,00
€ 10,00

Kajak eerste twee uur
extra uur
halve dag
per dag

€ 7,50
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,00

SUP board eerste twee uur
extra uur
halve dag
per dag

€ 10,00
€ 5,00
€ 17,50
€ 30,00

De huur is inclusief zwemvest en bij SUP-board en kajaks eveneens inclusief peddel.
Leden ontvangen 10% korting op de huurprijs van een kajak of SUP-board.
Niet-leden kunnen in verband met de verzekering géén zeilboten huren en betalen bij de huur van een SUP-board of
een kajak een borgsom van € 50,00.

Nadere afspraken
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

Ondertekening
namens huurder

Namens verhuurder

…................................................
Handtekening

…..........................................................
Handtekening

….................................................
Naam

…..........................................................
Naam

….................................................
Datum

…...........................................................
Datum

Algemene voorwaarden vaartuighuur ZWV Noord Aa

Verplichtingen van de verhuurder
Verhuurder is verplicht het vaartuig ter beschikking te stellen in een staat die past bij recreatief gebruik.
Verhuurder is verplicht voor zeilboten een verzekering af te sluiten die gebruikers van het vaartuig dekt tegen
wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt.

Verplichtingen van de huurder
Huurder is verplicht
 de verschuldigde huur- en borgsom te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor een gedeelte van
de overeengekomen huurperiode;
 ervoor te zorgen dat hij en/of zijn bemanning beschikt/beschikken over zodanige zeilkennis- en ervaring als
benodigd is voor het gebruik van het vaartuig onder de zich tijdens de huurperiode voordoende
omstandigheden;
 de instructies van de verhuurder op te volgen;
 het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren;
 het vaartuig tijdig(zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de
huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder.

Niet nakoming





Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of van geringe omvang is. Bij
ontbinding bestaat tevens een recht op vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander
kan worden toegerekend.
Bij ontbinding resp. een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming van
verhuurder restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom in verhouding van de ontbinding.
Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige
vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Schade
Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in
overleg met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het vaartuig en daarmee verband houdende
sleep- en bergingskosten. Verhuurder is niet verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten.

