Algemene Voorwaarden Eco Recreatie B.V. versie Maart 2021
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verhuurder: Eco Recreatie BV gevestigd aan Bikolaan 39, 4105 HB te Culemborg, zijnde verhuurder;
2. Huurder: Een natuurlijke of een rechtspersoon die tegen betaling voor een bepaalde tijd vaartuigen van verhuurder in gebruik heeft;
3. De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven;
4. Vaargebied: over de Linge gelegen tussen Gorinchem en Aquoy, tenzij anders overeengekomen;
5. Vaartijd: De overeengekomen tijd waarbinnen het vaartuig mag worden gebruikt.
6. Vaartuig: het vaartuig welke verhuurd wordt door verhuurder.
Artikel 2 Activiteiten
Verhuurder verhuurt vaartuigen en kan eventueel daaraan gekoppeld arrangementen aanbieden.
Artikel 3 Toepasbaarheid van de Algemene Voorwaarden, recht en bevoegde rechter
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, diensten, producten, werkzaamheden en overige verbintenissen met verhuurder.
2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Op alle rechtsbetrekkingen met Eco Recreatie BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarin Eco Recreatie BV is gevestigd.
Artikel 4 Verplichtingen verhuurder
1. Verhuurder draagt het vaartuig en bijbehorende goederen aan huurder over. Beiden tekenen voor de overdracht nadat beiden akkoord zijn
over de staat en compleetheid van het materiaal. Zij gebruiken hiertoe een standaard checklist.
2. Verhuurder zorgt voor duidelijke instructies en de aanwezigheid van een informatie bij het vaartuig.
Artikel 5 Verplichtingen huurder
1. Huurder verplicht zich om het vaartuig en bijbehorende goederen op volledigheid en schades etc. te controleren.
2. Huurder verplicht zich om in het vaargebied te blijven met het vaartuig. Indien huurder zich in andere wateren begeeft heeft verhuurder het
recht de verhuuractiviteit onmiddellijk te beëindigen, zulks zonder restitutie van gelden. Een hieruit voortvloeiende eventuele schade van welke
aard dan ook, is voor rekening van huurder.
3. De vaartuigen worden verhuurd aan personen met een leeftijd vanaf 18 jaar. Huurder dient zich bij het aangaan van de huurovereenkomst te
identificeren middels een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort) en staat verhuurder toe om een kopie van het identiteitsbewijs te maken.
4. Voorafgaand aan de uitgifte van het vaartuig aan huurder dient door huurder een getekende machtiging als waarborgsom € 300,- te worden
getekend. Met de ondertekende machtiging verleent huurder de verhuurder toestemming om eventuele schade, het niet nakomen van afspraken
door de huurder en/of gebreken tot een bedrag van max. € 300,- van huurder te incasseren.
Bij schade dient een schadeformulier opgemaakte te worden en wordt door huurder ondertekend. Huurder staat verhuurder toe een kopie van
een bankpasje te maken. Wanneer bij inname van het vaartuig en/of bijbehorende goederen blijkt dat er geen schade en/of gebreken door
huurder veroorzaakt zijn jegens verhuurder of derden, zal de machtiging komen te vervallen.
5. Eventuele schade en kosten veroorzaakt tijdens het varen, zoals liggelden, boetes, schade aan derden, etc., zijn voor rekening van huurder.
6. Huurder gebruikt het vaartuig en bijbehorende goederen als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming. Huurder laat het vaartuig
en bijbehorende goederen in de staat zoals het vaartuig door verhuurder is overgedragen.
7. Het vaartuig en bijbehorende goederen wordt binnen de vaartijd bij de overeengekomen plaats overgedragen aan verhuurder.
8. Huurder dient zich te houden aan de voorschriften en maatregelen van de door de overheid gestelde eisen, zoals de coronamaatregelen.
Huurder is aansprakelijk voor de schade of boete bij het niet voldoen aan de gestelde eisen.
Artikel 6 Betaling
Alle facturen dienen binnen de vermelde termijn betaald te zijn. De aanbetaling moet binnen 2 dagen na boeking gedaan worden en het restant
van de betaling dient uiterlijk 2 weken voor vaardatum betaald te zijn. Indien deze betalingen uitblijven, vervalt de reservering en wordt gedane
betalingen niet gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 7 Annulering
1. Indien huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. In geval van
annulering is huurder aan verhuurder verschuldigd: 100 % van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen een dag vóór de
aanvang van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
2. In het geval van te verwachten onweer, hevige regenbuien eon/of windkracht 5 of meer wordt er niet gevaren en heeft huurder het recht om
conform de verhuuragenda een vervangende datum te kiezen op basis van beschikbaarheid of eventuele betaalde huurprijs terug te vorderen.
Eventueel bijgeboekte arrangementen, zoals picknickmand, vinden wel doorgang, tenzij deze twee dagen voor vertrekdatum geannuleerd is.
Artikel 8 Wijzigingen, overmacht
1.Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de huurovereenkomst, indien daartoe gegronde redenen bestaan.
2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Huurder moet aangebrachte of veroorzaakte schade en/of gebreken aan het vaartuig en bijbehorende goederen van welke aard dan ook, dan
wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan wel veroorzaakte schade met het vaartuig aan derden zo
spoedig mogelijk aan verhuurder melden.
2. Huurder is aansprakelijk voor elke aangebrachte of veroorzaakte schade en/of gebreken aan en/of verlies van het vaartuig en/of bijbehorende
goederen van welke aard dan ook, dan wel veroorzaakte schade aan derden en/of het niet nakomen van afspraken.
3. In geval van schade en/of gebreken aan het vaartuig en/of bijbehorende goederen van welke omvang en/of aard dan ook, veroorzaakt door
huurder of derden en/of het niet nakomen van afspraken, behoudt verhuurder zich het recht om de waarborgsom te incasseren.
4. Eventuele schade en kosten aan derden zijn voor eigen rekening van de huurder
5. Huurder is verplicht zich aan aanwijzingen van verhuurder of van het bevoegde gezag te houden.
6. Op overeenkomsten tussen huurder en verhuurder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
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