Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR- EN VERHUUR VAN ZEIL- & MOTORBOTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LIGPLAATS, STAANPLAATS & BERGPLAATS

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEREN
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Van Schie Watersport
ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR- EN VERHUUR VAN ZEIL- & MOTORBOTEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: Van Schie Watersport die een overeenkomst sluit betreffende het tegen
betaling ter beschikking stellen van een zeil- en/of motorboot.
b. Huurder: Natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, tegen betaling goederen van de verhuurder in gebruik heeft.
c. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt tegen betaling
een zeil- en/of motorboot zonder bemanning in gebruik te geven en waarbij huurder zich
verbindt aan onderstaande huurvoorwaarden en algemene voorwaarden te houden.
d. Gehuurde goederen: alle op de huurovereenkomst vermelde goederen die de huurder van
de verhuurder huurt. Hieronder valt in ieder geval het vaartuig, maar ook inventarisatie en
andere toebehoren.
e. Gevolgschade: alle schade voortvloeiend uit een incident waarbij schade is ontstaan aan
de goederen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van zeilen/of motorboten.
3. De ALGEMENE VOORWAARDEN worden de huurder bij het overeenkomen van de
huurovereenkomst tegelijkertijd ter hand gesteld en zijn onlosmakelijk met de
huurovereenkomst verbonden.
4. Alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder worden beheerst door Nederlands
recht.

ARTIKEL 2 - INHOUD HUUROVEREENKOMST
1. De huurder is verplicht om zijn/haar naam, het geregistreerde woonadres en juiste
telefoonnummer vast te leggen.
2. De huurder is verplicht een geldig legitimatiebewijs te overleggen waarvan een kopie gemaakt door de verhuurder- aan de overeenkomst wordt toegevoegd.
3. Overeenkomsten worden bij voorkeur elektronisch vastgelegd.
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ARTIKEL 3 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGING
1. Het huurgeld wordt overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst
door de verhuurder vastgestelde tarieven. De verhuurder dient aan te geven wat in het
huurgeld is inbegrepen. De verhuurder dient aan te geven welke bedragen hij naast het
huurgeld in rekening brengt.
2. Wijzigingen in belasting, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door
de verhuurder te allen tijde worden doorberekend aan de huurder.

ARTIKEL 4 - BETALING
1. Betaling van de huursom geschiedt vóór aanvang van de huur op het kantoor van de
verhuurder of, indien overeengekomen, door overmaking naar een door de verhuurder aan
te wijzen bankrekening binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
2. De huurder is zonder ingebrekestelling in verzuim betreffende alle vorderingen welke de
verhuurder op de huurder heeft vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze
vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verhuurder gerechtigd de wettelijke rente in
rekening te brengen.
4. Indien bij niet-tijdige betaling langs gerechtelijke of andere weg tot incasso wordt
overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten.
Daarnaast komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder.

ARTIKEL 5 – ANNULERING
1. In geval van annuleren tot één week vóór aanvang van de huurperiode is de consument 0%
van de overeengekomen huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren tot drie dagen vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50%
van de overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen vierentwintig uur vóór aanvang van de huurperiode is de
consument 100% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
4. De annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
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ARTIKEL 6 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
VERHUURDER
1. De verhuurder verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder het vaartuig vast
te houden voor de besproken huurperiode.
2. Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de gehuurde goederen over aan de
huurder.
3. De verhuurder draagt zorg voor de goede staat van het goed.
4. De verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
a.
b.
c.
d.
e.

Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in de verhuurovereenkomst.
In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren.
Motorboten met gevulde brandstoftank.
Met voldoende instructie vooraf over het gebruik van het vaartuig, de inventaris en
toebehoren.

5. De verhuurder verplicht zich het gehuurde goed ten behoeve van de huurder te verzekeren
tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade en diefstal. De verzekering staat het gebruik
van het vaartuig voor verhuur toe.
6. De verhuurder informeert de huurder over de geldende gedrags- en vaarregels en verstrekt
indien mogelijk de huurder hier een afschrift van.
7. Bij lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook kan verhuurder niet aansprakelijk worden
gesteld.
8. De verhuurder is gerechtigd een huurder zonder opgave van redenen te weigeren.
9. Bij slechte weersomstandigheden is de verhuurder gerechtigd om de huurder te sommeren
het vaartuig terug te varen naar de haven.
10. Bij ernstig misbruik is de verhuurder gerechtigd de huurder te sommeren om het vaartuig te
verlaten. Alle gemaakte kosten en volgschade kunnen bij de huurder in rekening worden
gebracht.
11. De verhuurder betaalt na afloop van de huurperiode de borg terug, eventueel verminderd
met kosten voortvloeiend uit schade en/of vermissing.
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ARTIKEL 7 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
1. De huurder heeft een leeftijd van minimaal 21 jaar.
2. De huurder dient het vaartuig op de vooraf besproken tijd en plaats op te halen. Indien de
huurder hierin verzuimt, heeft de verhuurder het recht het vaartuig aan andere huurders te
verhuren.
3. Huurder heeft bij WA-, casco- en andere schades en vermissingen een eigen risico per schade
ter hoogte van € 350,-. 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.
4. De huurder is verplicht de inventaris en staat van het vaartuig te controleren, bij
geconstateerde onvolledigheid dient de huurder dit vóór afvaart kenbaar te maken aan de
verhuurder.
5. De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode als een goed huisvader te ontfermen over
de gehuurde goederen. Daarnaast is de huurder verplicht zich tijdens de huurperiode te
confirmeren aan de huisregels van de verhuurder, de regels van goed zeemanschap en de
landelijke en lokale wetten en regels voor het gebruik van vaartuigen.
6. Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij de verhuur van motorboten is
het de huurder niet toegestaan om kinderen te laten varen.
7. De huurder is verplicht vooraf het aantal meevarende passagiers op te geven indien hij
voornemens is om meer dan zes personen op het vaartuig toe te laten. Het is de huurder niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder honden toe te laten op het
vaartuig.
8. De huurder dient te allen tijde aanwijzingen en instructies van de verhuurder of zijn
personeel op te volgen.
9. Bij calamiteiten moet de huurder direct contact opnemen met de verhuurder. De verhuurder
bepaalt welke vervolgacties worden ondernomen. Mocht de huurder bij calamiteiten zonder
overleg eigen besluiten nemen welke gevolgen hebben voor het vaartuig of welke financiële
gevolgen hebben, dan vallen alle gemaakte kosten te verhalen op de huurder.
10. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan het vaartuig,
hieronder valt ook het laten verrichten van reparaties tijdens de huurperiode zonder
toestemming van de verhuurder.
11. Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen te slepen zonder toestemming van de
verhuurder.
12. Het is de huurder niet toegestaan uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of
voorspelling van ongunstige weersomstandigheden. Ook is het niet toegestaan om ‘s nachts
uit te varen.
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13. Wanneer het vaartuig ’s nachts in het bezit van de huurder verkeert draagt deze de zorg om
het vaartuig voldoende tegen ontvreemding te beschermen.
14. Kosten tijdens het gebruik van de gehuurde goederen, zoals haven-, lig- en bruggelden, zijn
voor rekening van de huurder.
15. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder de gehuurde goederen schoon en
compleet af te leveren op de verhuurlocatie in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen
heeft. Indien de huurder niet in de gelegenheid is het vaartuig schoon af te leveren, brengt
de verhuurder € 15,- aan schoonmaakkosten in rekening.

ARTIKEL 8 – BORG BIJ HUUR MOTORBOTEN
1. Bij aanvang van de huurperiode van een motorboot betaalt de huurder een borgsom van
€ 150,- 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 nog verschuldigd zal zijn.
2. Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in dezelfde staat bij
de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het vaartuig zich voorafgaand aan de
huurperiode bevond, dan wel indien de huurder niet heeft gehandeld conform de in deze
algemene voorwaarden genoemde bepalingen, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig te
herstellen op kosten van de huurder. Betaling hiervan geschiedt contant, per PIN-betaling
en/of middels het inhouden van (een deel van) de borg.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID & SCHADE
1. In geval van schade aan de boot, die door huurder of door derden zijn ontstaan, dient
huurder verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Mocht er een ander schip bij het
ontstaan van de schade betrokken zijn, dan is huurder verplicht de gegevens van de eigenaar
of huurder van het andere schip te noteren (datum, tijd, plaats en toedracht) en zo mogelijk
foto’s te maken, indien het schip is beschadigd door derden.
2. Schade welke door huurder is ontstaan aan een ander schip dient huurder onmiddellijk te
melden aan verhuurder. Huurder is tevens verplicht de gegevens van de eigenaar of huurder
van het andere schip te noteren (datum, tijd, plaats en toedracht) en zo mogelijk foto’s te
maken.
3. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en
toebehoren, is huurder verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met verhuurder. De
huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
4. De huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en/of verlies van de
gehuurde goederen en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten. De verhuurder
is dan gemachtigd het in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden genoemde eigen risico van
€ 350,- in rekening te brengen. Onder deze schade wordt ook verstaan de gevolgschade.

6

5. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte
schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder
schade wordt ook verstaan gevolgschade.

ARTIKEL 10 – VERZUIM & WANPRESTATIE
1. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt,
kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder restitueert
in bovenstaand geval onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen.
2. 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.
3. De huurder dient het vaartuig binnen de overeengekomen huurperiode af leveren bij de
verhuurder. Wanneer het vaartuig zonder bericht en voorafgaande toestemming te laat door
de huurder wordt afgeleverd, wordt een bedrag van €15,- per kwartier berekend, eventueel
vermeerderd met vervolgschade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden
toegerekend.

ARTIKEL 11 – SALVATORISCHE CLAUSULE
1. Indien een of meerdere van deze algemene bepalingen ongeldig verklaard worden, blijft de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
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Van Schie Watersport
ALGEMENE VOORWAARDEN LIGPLAATS, STAANPLAATS & BERGPLAATS

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: Van Schie Watersport die een overeenkomst sluit betreffende het tegen
betaling ter beschikking stellen van een ligplaats, staanplaats en/of bergplaats voor een
vaartuig en/of andere verwante zaken.
b. Huurder: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een ligplaats,
staanplaats en/of bergplaats voor een vaartuig en/of andere verwante zaken.
d. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder
tegen betaling een ligplaats, staanplaats en/of bergplaats in gebruik te geven.
e. Ligplaats: een door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gestelde plaats in het
water.
f. Staanplaats: een door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gestelde ruimte op de
wal zonder overdekking.
g. Bergplaats: een door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gestelde plaats in een
loods gedurende de wintermaanden.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van
ligplaats, staanplaats en/of bergplaats.

3. De huurovereenkomst wordt overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder van de
ligplaats, staanplaats en/of bergplaats. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst.
4. De ALGEMENE VOORWAARDEN worden de huurder bij het overeenkomen van de
huurovereenkomst tegelijkertijd ter hand gesteld en zijn onlosmakelijk met de
huurovereenkomst verbonden.
5. Alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder worden beheerst door Nederlands
recht.
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ARTIKEL 2 - INHOUD HUUROVEREENKOMST
1. De huurder is verplicht om zijn/haar naam, het geregistreerde woonadres, juiste
telefoonnummer alsmede zijn emailadres duidelijk en leesbaar in de huurovereenkomst vast
te leggen. Bij een wijziging van het een en ander van voornoemde is de huurder verplicht dit
per omgaande de verhuurder schriftelijk mee te delen.
2. De huurder is verplicht om de naam-, het type-, de maatvoering- en andere kenmerken van
het vaartuig vast te leggen in de overeenkomst. Bij een wijziging van voornoemde gegevens
dient de huurder de verhuurder hiervan schriftelijke op de hoogte te stellen.
3. Van de overeenkomsten wordt langs elektronisch weg (per mail, tezamen met de factuur)
een afschrift aan de huurder verstrekt. Alle overeenkomsten, voorschriften betreffende
opslag, bewaring, behandeling en uitlevering van zaken, worden bij voorkeur schriftelijk dan
wel elektronisch vastgelegd.
4. De huurder beschikt door middel van de huurovereenkomst over een privaatrechtelijke
vergunning welke strikt persoonlijk is en niet is over te dragen aan een nieuwe eigenaar
tenzij hij /zij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor heeft verzocht aan de verhuurder
en de verhuurder de huurder hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 3 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst van een ligplaats of staanplaats wordt telkens aangegaan voor een
bepaald seizoen. Ofwel het zomerseizoen -dat loopt van 1 april tot 1 oktober- ofwel het
winterseizoen -dat loopt van 1 oktober tot 1 april in het daaropvolgende jaar.
2. De huurovereenkomst van een bergplaats; berging van een vaartuig en/of andere verwante
zaken in een overdekte ruimte gedurende de winterperiode loopt van tenminste 15
november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar.
3. Wanneer de huurovereenkomst voor het zomerseizoen dan wel het winterseizoen eindigt en
de huurder geen aanstalten heeft genomen het vaartuig te verplaatsen, wordt geacht
stilzwijgend de overeenkomst met een nieuw seizoen te zijn verlengd.

ARTIKEL 4 – ANNULERING
1. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de
consument 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
2. De annulering dient schriftelijk of per elektronische weg te geschieden.
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ARTIKEL 5 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGING
1. De huursom wordt overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst
door de verhuurder vastgestelde tarieven. De verhuurder dient aan te geven wat in de
huursom is inbegrepen. De verhuurder dient aan te geven welke bedragen hij naast de
huursom in rekening brengt.
2. De verhuurder heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of de huursom, kosten
ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder als gevolg van een
verhoging van belasting, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege die direct op
de plaats, het vaartuig en/of de huurder betrekking hebben, aan de huurder door te
berekenen.
3. De verhuurder heeft het recht het tarief te verhogen. De verhuurder kan het tarief slechts
aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste zes maanden voor de ingangsdatum globaal
gemotiveerd aan de huurder heeft meegedeeld.
4. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van
het gehuurde.
5. Wanneer een vaartuig na de overeengekomen periode blijft staan dan wel liggen, is een
tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd. Dit geldt onverminderd de
vergoeding van noodzakelijk te maken (verplaatsing)kosten.

ARTIKEL 6 - BETALING
1. Betaling van de huursom moet binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur op het
kantoor van de verhuurder of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen
bankrekening geschieden.
2. De huurder is zonder ingebrekestelling in verzuim betreffende alle vorderingen welke de
verhuurder op de huurder heeft vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze
vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de verhuurder een betalingsherinnering sturen
welke binnen veertien dagen na ontvangst dient te worden voldaan. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is de verhuurder gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Indien bij niet-tijdige betaling langs gerechtelijke of andere weg tot incasso wordt
overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten.
Daarnaast komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder.
5. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de lig-, staan- of bergplaats door een
ander vaartuig is ingenomen en er geen andere plaats beschikbaar is, is de verhuurder
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
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ARTIKEL 7 - RETENTIERECHT & RECHT VAN VERKOOP
1. Indien de huurder in verzuim is heeft de verhuurder het recht om het vaartuig en andere
zaken van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het verschuldigde
bedrag heeft voldaan.
2. De verhuurder kan de in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem
door de huurder nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
3. Indien de huurder na sommatie in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de aan hem
toevertrouwde zaken, zonder gerechtelijke tussenkomst, te verkopen om zichzelf uit de
opbrengst daarvan alle bedragen die de huurder hem verschuldigd is te voldoen.
4. Het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de huurder verschuldigde
bedrag zal de verhuurder gedurende vijf jaar ter beschikking van de huurder houden.
5. Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen
koper gevonden wordt ondanks een redelijke poging daartoe dan is de verhuurder
gerechtigd om het vaartuig te (laten) verwijderen of te (laten) vernietigen. De huurder blijft
dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van verwijdering
of vernietiging.
6. Indien tijdens de uitoefening van het recht van verkoop blijkt dat een vaartuig en/of andere
aanverwante zaak of goed te boek is gesteld, is de huurder in voorkomende gevallen
verplicht om medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 8 - WEIGERING
1. De verhuurder is gerechtigd een opdracht tot opslag en/of bewaring zonder opgave van
redenen te weigeren.

ARTIKEL 9 - BEËINDIGING DOOR HUURDER
1. Indien de huurder geen gebruik meer wil maken van zijn/haar ligplaats, staanplaats of
bergplaats is het de plicht van de huurder tenminste drie maanden voor het einde van de
huurperiode dit aan de verhuurder mee te delen.

ARTIKEL 10 - BEËINDIGING DOOR VERHUURDER
1. De verhuurder kan de overeenkomst schriftelijk ontbinden indien:
a. de huurder en/of zijn gasten ondanks schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de
overeenkomst en/of de regels van de verhuurder en/of de overheidsvoorschriften niet of
niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de verhuurder en/of andere gasten
bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
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b. de huurder ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de ligplaats, staanplaats
en/of bergplaats in strijd met de bestemming handelt;
c. (een) overheidsmaatregel(en) de verhuurder noodzaakt tot beëindiging van de
overeenkomst.
d. het vaartuig van de huurder ondanks schriftelijke waarschuwing en na een redelijke
termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen voldoet;
e. het vaartuig van de huurder ondanks schriftelijke waarschuwing in een zodanig slechte
staat verkeert, dat het aanzien van het terrein en de directe omgeving wordt geschaad.
f. de verhouding tussen de verhuurder en de huurder, ondanks schriftelijke waarschuwing,
duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van de verhuurder kan worden verwacht dat
hij de overeenkomst in stand laat.
g. de verhuurder een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein tot uitvoering
gaat brengen waarvoor de plaats van huurder nodig is;
h. indien er een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan
zijde van de huurder is.

ARTIKEL 11 - ONTBINDING OVEREENKOMST
1. Zonder toepassing van artikelen 9 & 10 kan de huurovereenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst slechts ontbonden worden met toestemming van beide partijen tenzij er sprake
is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

ARTIKEL 12 - ONTRUIMING
1. In het geval van een (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst dient de huurder de
ligplaats, staanplaats en/of bergplaats ontruimd en opgeruimd aan de verhuurder op te
leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode / de datum waartegen de
overeenkomst tussentijds is beëindigd.
2. Onder ontruiming wordt verstaan het van de plaats en van het terrein verwijderen van al
hetgeen zich op de laatste dag van de overeenkomst op de ligplaats, staanplaats en/of
bergplaats bevindt of heeft bevonden, uitgesloten eigendommen van de verhuurder.
3. Indien de huurder niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12 lid 2 heeft de verhuurder het
recht na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn, de ligplaats,
staanplaats en/of bergplaats te ontruimen en op te ruimen.
4. Vanaf het moment dat de verhuurder het recht toekomt de plaats te ontruimen en op te
ruimen wordt de huurder geacht afstand te hebben gedaan van al hetgeen zich op de
ligplaats, staanplaats en/of bergplaats bevindt.
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5. Vanaf het moment dat de verhuurder het recht toekomt de plaats te ontruimen en op te
ruimen zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruimen en opruimen en eventuele
stallingskosten voor rekening van de huurder.
6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de
ontruiming en/of opruiming, die hem niet kan worden toegerekend.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de huurder,
tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald. De verhuurder is niet aansprakelijk voor
enige schade aan het vaartuig of andere zaken, tenzij de huurder bewijst dat de schade het
gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn
dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van
werkzaamheden.
2. De huurder is tegenover de verhuurder en/of derden aansprakelijk voor alle schade
veroorzaakt door het niet/niet tijdig/niet behoorlijk nakomen van de bij deze voorwaarden,
of de tussen de huurder en verhuurder gesloten afzonderlijke overeenkomst, opgelegde
verplichtingen alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet medegedeelde gebreken aan
het vaartuig en/of andere verwante zaken, ook indien deze schade zonder zijn schuld is
ontstaan.
3. De huurder is jegens de verhuurder tevens aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door een tekortkoming die is toe te rekenen aan zijn gezinsleden, personeelsleden en/of
andere genodigden.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de huurder is overeengekomen is de verhuurder niet
verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken en/of vaartuigen.
5. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade ontstaan
door brand, storm, diefstal en andere beschadigingen. De huurder is verplicht hiervoor een
verzekering af te sluiten die de ontstane schade geheel dan wel zoveel mogelijk zal dekken.
6. De verhuurder wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht
voldoende zorg te hebben aangewend.
7. De door de verhuurder te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de
huurder te bewijzen marktwaarde op het moment dat de schade is ontstaan. De verhuurder
is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak en/of vaartuig zelf en is nimmer
aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
8. Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak en/of vaartuig blijft de eventuele
waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten
beschouwing.
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ARTIKEL 14 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
HUURDER
1. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden handelingen te verrichten die tot schade en/of
ongerief kunnen leiden. De huurder houdt zich in gedrag, woord en geschrift aan de
algemeen geldende fatsoensnormen.
2. De huurder is verplicht zijn vaartuig en/of aanverwante zaken in een goede staat van
onderhoud te houden.
3. Werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen mogen enkel en alleen met
toestemming van de verhuurder worden verricht. Voor alle andere werkzaamheden is
toestemming nodig van de verhuurder.
4. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke
toestemming van de verhuurder.
5. De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren zelf te verzekeren.
6. Het aanleveren van zaken en afhalen van zaken moet geschieden tijdens werkuren.

ARTIKEL 15 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
VERHUURDER
1. De verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden.
2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om op zijn kosten afneembare delen van het
vaartuig te demonteren en weer aan te brengen indien zulks naar zijn oordeel noodzakelijk is
om het vaartuig te kunnen (ver)plaatsen.
3. Indien er een direct gevaar voor schade dreigt of de veiligheid van zaken in gevaar zou
kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de
noodzakelijke voorzieningen te treffen.
4. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren.
5. De verhuurder is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats van opslag.
De verhuurder is tevens bevoegd te allen tijde de zaken naar een andere bewaarplaats te
verplaatsen.
6. De verplaatsing geschiedt voor rekening van de verhuurder, tenzij de verplaatsing moet
geschieden: - in het belang van de huurder, of ten gevolge van omstandigheden waarvoor de
verhuurder niet aansprakelijk is, of ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet
voor rekening en risico van de verhuurder komen (gevolge van regelgeving van
overheidswege).
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ARTIKEL 16 – SALVATORISCHE CLAUSULE
1. Indien een of meerdere van deze algemene bepalingen ongeldig verklaard worden, blijft de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
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Van Schie Watersport
ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEREN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Eigenaar: Van Schie Watersport gevestigd te Zijldijk 11 in Warmond.
b. Parkeerder: Degene die het voertuig op het parkeerterrein brengt.
c. Parkeerterrein: Het terrein en bijbehorende ruimten aan de Zijldijk 11 in Warmond.
d. Abonnementhouder: De houder van een abonnement dat recht geeft op gebruik van het
parkeerterrein gedurende een overeengekomen periode.
e. Parkeerbewijs: Parkeerticket dat bij binnenkomst wordt getrokken en aan de hand
waarvan de eigenaar het tijdstip van binnenkomst op het parkeerterrein kan vaststellen.
f. Parkeergeld: Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van het
parkeerterrein. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen
vergoeding voor het abonnement.
2. De toegang tot het parkeerterrein wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze
voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met Van Schie
Watersport.
3. Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van
het gebruik van het parkeerterrein.
4. Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 2 – GEBRUIK & AANSPRAKELIJKHEID
1. De parkeerder betreedt en maakt gebruik van het parkeerterrein geheel voor eigen risico. De
parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.
2. De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig of andere zaken
alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect
veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein.
3. Tot de verplichting van de eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig.
4. De parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen.
5. De parkeerder is verplicht om aanwijzingen en instructies van de eigenaar en/of diens
personeel te volgen.
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6. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem en/of andere inzittenden is
veroorzaakt. Schade door de parkeerder en/of andere inzittenden veroorzaakt aan het
parkeerterrein of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden
vergoed.
7. De maximale aaneengesloten parkeertijd voor niet abonnementhouders bedraagt dertig
dagen. Een voertuig dat dertig aaneengesloten dagen onbewogen op het parkeerterrein
heeft gestaan zonder dat de openstaande schuld aan de eigenaar tussentijds is voldaan, zal
als achtergelaten worden gekwalificeerd. Een voertuig mag door de eigenaar zonder nadere
ingebrekestelling en voor rekening en risico van de parkeerder worden verkocht, vernietigd,
verplaatst en/of opgeslagen indien deze als achtergelaten wordt gekwalificeerd.
8. De eigenaar van het parkeerterrein is ten alle tijden gerechtigd een voertuig en/of
bestuurder en/of passagier zonder opgave van redenen te weigeren.
9. De eigenaar is gerechtigd voertuigen te verplaatsen en/ of van het parkeerterrein te (doen)
verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid kan leiden.

ARTIKEL 3 – PARKEERGELD & BETALING
1. Voor het gebruik van het parkeerterrein is de parkeerder parkeergeld verschuldigd tenzij er
sprake is van een geldig abonnement.
2. Het parkeergeld wordt berekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de
eigenaar vastgestelde tarieven en het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder op het
parkeerterrein aanwezig is geweest.
3. Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig het
parkeerterrein verlaat, tenzij anders overeengekomen.
4. Betaling van het parkeergeld geschiedt op het kantoor van de eigenaar of bij de
betaalautomaat gevestigd bij de uitgang van het terrein.
5. Bij betaling op kantoor dient de parkeerder zijn parkeerbewijs te overleggen zodat de
eigenaar het tijdstip van binnenkomst op het parkeerterrein kan vaststellen.
6. Wanneer het tijdstip van binnenkomst niet kan worden achterhaald -bijvoorbeeld door
kwijtraken van het parkeerbewijs- is de eigenaar gerechtigd een toeslag van minstens € 15,tot maximaal de prijs van een jaarabonnement bovenop het geschatte parkeergeld te
rekenen.
7. Bij weigering tot betaling en/of het verlaten van het parkeerterrein zonder te betalen is de
eigenaar gerechtigd een direct opeisbare boete van € 500,- te vorderen onverminderd het
recht van de eigenaar om de werkelijke schade te vorderen
8. Indien bij niet betaling langs gerechtelijke of andere weg tot incasso wordt overgegaan,
wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten. Daarnaast komen
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de parkeerder.
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ARTIKEL 4 – SALVATORISCHE CLAUSULE
1. Indien een of meerdere van deze algemene bepalingen ongeldig verklaard worden, blijft de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
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