ALGEMENE VOORWAARDEN – 2019 (versie 1.0)

Artikel 1

Inleidende bepalingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder:
Njuta Watersport, welke een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling
beschikbaar stellen van een vaartuig.
Huurder:
Natuurlijk persoon, consument, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen
betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
Huurovereenkomst:
De overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen
betaling een vaartuig ter beschikking te stellen en waarbij de huurder zich
verbindt deze huurvoorwaarden te accepteren.
Geschillencommissie:
Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.
(www.degeschillencommissie.nl)
Elektronisch:
Via de website of per e-mail.
Inventarislijst:
Een lijst met een opsomming van alle bij het vaartuig behorende attributen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten gesloten tussen Njuta Watersport en de huurder.

Artikel 3

Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Aanbod en aanvaarding
A. Njuta Watersport brengt het aanbod elektronisch of schriftelijk uit aan de huurder.
B. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt ten minste:
1. de huurperiode
2. haven van afvaart en aankomst
3. huursom met eventuele bijkomende kosten en op welke wijze de huurder de betaling kan verrichten
C. Deze Algemene Voorwaarden worden vergezeld bij het aanbod en zijn tevens te downloaden op
www.njutawatersport.nl.
D. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanvraag van de huurder. De verhuurder stuurt een
elektronische bevestiging naar de huurder.

Artikel 4

Huurprijs & betaling

A. De huurprijs en eventuele extra kosten die voor rekening van de huurder komen, worden vooraf overeengekomen.
Het recht tot eventuele prijswijzigingen als gevolg van artikel 4B genoemde invloeden zijn aan de verhuurder
voorbehouden.
B. Wijzigingen in belasting, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de verhuurder te allen tijde
worden doorberekend aan de huurder.
C. Als er sprake is van een aanbetaling dient deze binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden door een
overboeking naar een door de verhuurder aangewezen bankrekening. Valt de huurperiode binnen twee
kalendermaanden na ondertekening, dan dient het totale huursom in één keer te worden voldaan.
D. De betaling van (het restantbedrag van) de huursom dient binnen veertien dagen na dagtekening en uiterlijk één week
voor de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode plaats te vinden, door een overboeking naar een door de
verhuurder aangewezen bankrekening.

Artikel 5 Verplichtingen verhuurder
A. De verhuurder informeert de huurder over benodigde vaarervaring voor sluiting van de overeenkomst.
B. De verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in de verhuurovereenkomst.
2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
3. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren.
4. Met gevulde drinkwater-, brandstof- en gastanks.
5. Met voldoende instructie vooraf over het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren.
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6. De verhuurder heeft het vaartuig ten behoeve van de huurder WA-casco verzekerd voor
de vaart op de Nederlandse binnenwateren. Na toestemming van de verhuurder is het vaartuig ook verzekerd op
de IJssel en het IJsselmeer.
Huurder heeft bij WA-, casco- en andere schades en vermissingen een eigen risico per schade ter hoogte
van € 300,- op de zeilboten en € 500,- op de Doerakken. Dit bedrag is tevens de borgsom. De huurder en
bemanning, hun persoonlijke zaken en hun wettelijke aansprakelijkheid zijn niet meeverzekerd.
Niet gemelde schades en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% aan de huurder in
rekening gebracht.
C. Bij lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook, kan verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6 Verplichtingen huurder
A. Huurder is verplicht:
1. Te allen tijde bij het varen van het vaartuig zelf aanwezig te zijn;
2. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig
niet of voor een gedeelte van de huurperiode;

3. Ervoor te zorgen dat hij beschikt over de verplichte vaarervaring en de huurder dient bekend te zijn met de
vaarreglementen. Verhuurder behoudt zich het recht om bij gebleken ondeskundigheid van huurder ten aanzien
van het varen en/of het navigeren van het schip, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat
verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huursom jegens de huurder verplicht is;
4. Het vaartuig als een zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboek, te gebruiken;
5. De instructies van de verhuurder op te volgen;
6. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in de huurovereenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de
huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder;
7. Het vaartuig met een volle brandstoftank in te leveren. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, worden de
brandstofkosten en € 50,- servicekosten aan de huurder in rekening gebracht.
8. Het vaartuig schoon en compleet in te leveren. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt vergoeding
voor vervangen van incomplete zaken plus schoonmaakkosten á € 50,- in rekening gebracht.
B. Het is niet toegestaan:
1. met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan diegene welke op de huurovereenkomst vermeld
staan;
2. veranderingen aan het schip of de uitrusting aan te brengen;
3. uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden;
4. te varen en/of voor anker te liggen tussen zonsondergang en zonsopkomst;
5. het vaartuig aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.

Artikel 7 Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een in de huurovereenkomst opgestelde borgsom aan de verhuurder.
Dit bedrag zal door de verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan de
huurder onder aftrek van hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.

Artikel 8 Annulering huurder
A. De huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
B. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

•
•

15% van de huurprijs bij annulering langer dan 90 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode;
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 60 kalenderdagen maar niet langer dan 90 kalenderdagen voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 30 kalenderdagen maar niet langer dan 60 kalenderdagen voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering langer dan 7 kalenderdagen maar niet langer dan 30 kalenderdagen voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering 7 kalenderdagen of korter op de aanvangsdatum van de huurperiode.
C. De verhuurder mag een vast bedrag van € 25,– administratiekosten in verband met de annulering in rekening brengen
aan de huurder.
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D. Mocht huurder onverhoopt besluiten het vaartuig eerder in te leveren dan in de
huurovereenkomst is overeengekomen, dan is er geen restitutie van de (gedeeltelijke) huursom mogelijk.

Artikel 9 Niet nakoming
A. Komt huurder zijn verplichtingen niet na, dan heeft verhuurder het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan
de ander kan worden toegerekend.
B. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij
maximaal de eventueel betaalde huur en borgsom in verhouding van de ontbinding.
C. Levert de huurder de sleutel van het vaartuig later in dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder het recht
om € 50,- schadevergoeding te rekenen bij het ingaan van elk volgend uur. Mocht door het te laat inleveren de
volgende huurder niet tijdig kunnen vertrekken, dan zal artikel 9B verhaald worden op de huurder die de sleutel te laat
heeft ingeleverd.

Artikel 10 Kosten tijdens verhuur
A. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis-, en liggelden,
brandstof en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.

B. Bij calamiteiten moet de huurder direct contact opnemen met de verhuurder. De verhuurder bepaalt welke
vervolgacties worden ondernomen. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging
wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt
op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder te allen tijde mee terug.
C. Mocht huurder bij calamiteiten zonder overleg eigen besluiten nemen welke gevolgen hebben voor het vaartuig of
welke financiële gevolgen hebben voor de verhuurder, dan vallen alle gemaakte kosten te verhalen op de huurder.
D. Wanneer verhuurder genoodzaakt is om bij huurder langs te komen door (technische)problemen worden er voor de
huurder geen kosten berekend, mits de reden gegrond is. Wanneer achteraf blijkt dat er een fout is gemaakt door
huurder of er een storing is ontstaan door toedoen van de huurder, dan dient de huurder de gemaakte kosten (inclusief
uurtarief en reiskosten) te betalen.

Artikel 11 Schade
A. In geval van schade aan de boot, die door huurder of door derden zijn ontstaan, dient huurder verhuurder hiervan op
B.
C.
D.
E.

de hoogte te stellen. Huurder is verplicht bij het ontstaan van de schade de gegevens omtrent de schade te noteren
(datum, tijd, plaats, toedracht en gegevens van eventuele betrokkenen) en zo mogelijk foto’s te maken.
Schade welke door huurder is ontstaan aan een ander schip dient huurder onmiddellijk te melden aan verhuurder.
Huurder is tevens verplicht de gegeven van de eigenaar en/of huurder van het andere schip te noteren (datum, tijd,
plaats en toedracht) en zo mogelijk foto’s te maken.
Wanneer achteraf blijkt dat er schade, in welke vorm dan ook, is veroorzaakt door huurder binnen de verhuurperiode
dan is huurder hiervoor volledig verantwoordelijk.
Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en/of toebehoren, is huurder
verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met verhuurder. De huurder houdt zich aan de instructies van de
verhuurder.
De huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en/of
bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA Cascoverzekering van verhuurder. Verhuurder is dan
gemachtigd het bij hem in rekening gebrachte eigenrisico op huurder te verhalen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen
kennis te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden
voorgelegd.
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