(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 31-01-2019)

Boekingsvoorwaarden groepsuitstappen met begeleiding 2019
Rechten en plichten verhuurder:
01 De verhuurder zorgt dat de vaartuigen compleet zijn, in goede staat verkeren en gebruikt kunnen worden waarvoor deze bestemd zijn.
02 De verhuurder zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.
03 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen, lichamelijk letsel of ongeval.
04 De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen tijdens de huurperiode.
05 De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of
andere verdovende middelen, het afvaren verbieden, dan wel gebieden terug te keren naar de jachthaven, of naar een door hem
aangewezen afmeerplaats te varen.
06 Bij ondertekenen geef je Sailcenter Limburg toestemming om gemaakte foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Rechten en plichten deelnemers groepsuitstap:
07 Schade aan gebouwen en/of terreinen wordt op de veroorzaker c.q. deelnemer verhaald.
08 De deelnemer dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarende) te
09 gebruiken. De deelnemer wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken. Voor deelnemer zonder relevant diploma geldt een
minimum leeftijd van 16 jaar voor alle materialen en motorboten huur, behalve voor sloepen waarvoor de minimum leeftijd 20 jaar is.
10 Uitgevoerde hulpacties door o.a. reddingsbrigade of personeel Sailcenter Limburg worden doorberekend met een minimum van € 45,00 per
actie en / of € 65,00 per uur.
11 Huisdieren mee aan boord nemen is in sommige gevallen mogelijk en na vooraf overleg en voor eigen risico. Let op: er worden extra kosten
in rekening gebracht.
Reservering, betaling, annulering:
12 In geval van reservering vraagt de verhuurder een vooruitbetaling van 50% van de huurprijs, tenzij anders is afgesproken.
13 Mocht je ontbijt, lunch, ontvangst met koffie en vlaai, buffet, barbecue, picknick of borrel / drankenpakket geboekt hebben, dan vragen wij je
uiterlijk 2 week van te voren de definitieve aantallen door te geven.
14 Annulering kan niet plaats vinden bij reserveringen waar kortingen of voordeel coupons op van toepassing zijn (geweest).
15 In overleg kan de boeking binnen het boekingsjaar verplaatst worden; kosten € 50,00 per boeking.
16 annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 15 % van het boekingsbedrag;
17 annulering tot 2 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 50 % van het boekingsbedrag;
18 annulering tot 1 maand voor de boekingsdatum, je betaalt 75 % van het boekingsbedrag;
19 binnen 1 maand voor de boekingsdatum ben je het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
20 Bij no-show en niet annuleren wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.
Tips voor een prettig verloop van uw groepsuitstap:
21 Geef goede informatie aan de deelnemers over jullie activiteit. Zij gaan een sportieve activiteit ondernemen, welke staat of valt met hun
positieve en sportieve deelname.
22 Zorg ervoor dat iedereen goed schoeisel draagt, geen teenslippers of naaldhakken.
23 Zorg bij slecht weer voor regenpak en extra kleding. Zeilpak te huur voor € 7,50 per pak.
24 Bij zonneschijn is het meebrengen van zonnebrand, zonnebril en een petje aan te raden.
25 Tijdens de activiteit waarborgen wij de veiligheid indien gebruik wordt gemaakt van onze begeleiding. Deelnemers dienen te allen tijde de
aanwijzingen van de begeleider op te volgen.
26 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding dan zijn tevens de algemene huurvoorwaarden
voor huur boten en materialen 2019 van toepassing.
27 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding, dan zijn onze schippers enkel verantwoordelijk
voor hun eigen schip en bemanning. Jouw schippers zijn verantwoordelijk voor hun schip en bemanning en dienen hierbij gedekt te
zijn door je eigen verzekering.
28 Als je ervoor kiest niet zelf in te staan voor het klaarleggen en opruimen van de boten, dan kunnen wij de boten zeilklaar of nacht klaar
maken. Wij rekenen hiervoor € 30,00 per boot.
29 Bij alle activiteiten bieden wij je de mogelijkheid om catering voorzieningen optioneel bij te boeken. Zie hiervoor ons aanbod catering 2019.

