ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR SLOEP
Algemene voorwaarden van de Hiswa zijn van toepassing.
• Verhuur is incl. verzekering en brandstof.
• Minimum leeftijd 18 jaar.
• U heeft geen vaarbewijs nodig.
• Ten alle tijde is de huurder die getekend heeft verantwoordelijk voor de boot.
• Indien U een reservering maakt gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.
• Kopie van geldig legitimatie en € 250,- borg is verplicht en contant te voldoen voor vertrek.
• U dient de huurvoorwaarden te ondertekenen voor vertrek.
• Schades die gemaakt zijn tijdens de huurperiode dienen gemeld te worden bij de verhuurder.
• Per schadegeval is het eigen risico € 250,- . Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor
rekening van de huurder die getekend heeft.
• De boot moet schoon ingeleverd worden, anders worden er schoonmaakkosten berekend van
minimaal € 20,- per boot.
• Andere huur tijden en/of langere huurperiode zijn mogelijk in overleg.
• Wij verhuren in principe geen sloepen voor vrijgezellen feesten, eventueel in overleg.
• De boten mogen niet naar de steden tijdens evenementen, eventueel in overleg.
• Max aantal personen is conform het type boot dat gereserveerd is, meer personen dan het
toelaatbare is verboden.
• De boot dient binnen een half uur na aanvang van de huurperiode opgehaald te zijn. Bent u later
dan gepland, dan moet dit telefonisch doorgegeven worden aan de verhuurder.
• Indien de boot niet op tijd wordt opgehaald, kan de verhuurder de boot aan een ander verhuren.
• Bij slecht weer kan er een andere datum geboekt worden.
• Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de gereserveerde datum, bij groepen of
meerdere boten geldt 3 dagen voor de gereserveerde datum.
• Door ondertekening van de overeenkomst van de verhuur verklaart de huurder zich er mee
akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder
(gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de
pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd.
Verhuurder:
UIT Tussen Kaag & Braassem
Regenboogweg 102
2376 BH Nieuwe Wetering
Tel. 071 – 331 10 07

Huurder:
________________
________________
________________
________________

Handtekening:

Handtekening:

Huur periode:
___________
___________

Betaald bedrag:
___________

