Aanbod bootverhuur 2021
Kielboot excl. reddingsvesten
Valk
Stokpaard
J22, sportief kajuitjacht
Valk incl. motor
Zwaard / jeugdboten incl. zwemvesten
Optimist / Zoom 8
Laser Pico / Laerling
Laser
Laser Vago

Zeilboten
(prijswijzigingen voorbehouden; 26-04-2021)
max. 8 uur varen
3 uur varen
3 uur varen
1,5 uur*
(tussen 11-17 (21**) uur)
pers. (tussen 9-17 (21**) uur) (vertrek tot uiterlijk 11.00 uur)
6p. € 90,00
€ 45,00
€ 62,50
€ 37,50
4p. € 65,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 27,50
5p. € 140,00
€ 82,50
€ 95,00
€ 57,50
6p. € 105,00
€ 60,00
€ 77,50
€ 52,50
1p.
2p.
1p.
2p.

€
€
€
€

37,50
55,00
60,00
90,00

€
€
€
€

25,00
40,00
47,50
67,50

€
€
€
€

25,00
40,00
47,50
67,50

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Motorboten en sloepen incl. reddingsvesten (min. leeftijd 16/20 jaar en legitimatie verplicht).
Motorboot incl.
één tank benzine
Yak 4.50
Secu 3.25
Combi-jol incl. bimini
Sloep incl.
één tank diesel
Nickisloep 5.50
Nickisloep 6.25
Aquatico Retro 6.50

PK

Max.
Volw.p.
>5 PK
4p.
5 PK
3p.
5 PK
4p.

3 uur varen

3 uur varen

(tussen 9-17 (21**) uur)

(vertrek tot uiterlijk 11.30 uur)

(vertrek vanaf 12.00 uur)

€ 145,50
€ 88,50
€ 105,00

€ 95,00
€ 55,00
€ 65,00

€ 100,00
€ 62,50
€ 72,50

€ 60,00
€ 37,50
€ 45,00

4p. € 197,50
6p. € 225,00
8p. € 255,00

€ 110,00
€ 125,00
€ 145,00

€ 120,00
€ 135,00
€ 155,00

€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00

3 uur varen

1,5 uur*

€
€
€
€

€
€
€
€

8 uur varen

1,5 uur*

\\

Kano’s / waterfietsen / supboard / vlot
8 uur varen
(tussen 9-17 (21**) uur)

Kano (1p.) (incl. reddingsvesten)
Kano (8p.) (incl. reddingsvesten)
Kano (2/3p.) / Waterfiets (4p.) / Supboard (1p.) (incl. reddingsvesten)
Vlotbouw materiaal (4-8p.) (excl. reddingsvest)

€
€
€
€

25,00
95,00
50,00
50,00

18,00
65,00
33,50
33,50

12,50
50,00
20,00
20,00

*1,5 uur huren alleen in overleg mogelijk. **Bij avondopenstelling.

Treibgut vlot incl. 1 tank brandstof, incl. reddingsvesten.
Treibgut vlot

Type A: max. 4 personen
Type B: max. 5 personen
***Losse nacht zondag t/m donderdag

Volle nacht***

Korte nacht***

Dagtocht***

Weekend / 2 nachten

3 nachten

€ 180,00

€ 145,00

€ 145,00

€ 325,00

€ 472,50

Vertrek 12.00 uur
Terug 10.00 uur

Vertrek 16.00 uur
Terug 10.00 uur

Vertrek 11.00 uur
Terug 15.00 uur

Vertrek vrijdag 12 of 16 uur
Terug zondag 10 of 14 uur

Vertrek 12.00 uur
Terug 10.00 uur

Voorwaarden:
1) Op alle huurovereenkomsten zijn de algemene huurvoorwaarden voor boot- en materiaalhuur 2021 van toepassing met het ondertekenen van de
huurovereenkomst (op papier / of online) bevestigd de huurder akkoord te gaan.
2) Het aantal personen genoemd per boot is het maximale aantal volwassen opvarenden (+/- 80 kg p.p.).
3) Huisdier aan boord is toegestaan op motorboot, zeilboot, Nickisloep 6.25, Treibgut en kost € 15,00 per huisdier.
4) Verplichte waarborg: zeilboot en motorboot € 100,00, sloep € 150,00, Treibgut vlot € 200,00, overige € 25,00.
5) Het gehuurde moet aan het einde van de huurperiode op het afgesproken tijdstip schoon en schadevrij in de box liggen. Indien het gehuurde niet schoon is
wordt er een meerprijs gerekend van € 15,00. Elke vorm van schade komt ten laste van de huurder; de borg wordt bij schade altijd volledig ingehouden.
6) Bij te huren: reddingsvest € 3,00 of € 5,00, dekzeil valk € 25,00, matras 1p. € 7,50 of 2p. € 10,00, dekbed met hoofdkussen p.p.
€ 7,50, bedlinnen € 7,50 p.p., kachel € 10,00, BBQ (incl. kolen en aanmaakblokjes € 10,00, picknickmand incl. lunch 4p. € 40,00, wetsuit € 7,50.
7) Privéles kielboot incl. boot huur en reddingsvest, max. 2 p.: 2 uur € 170,00, 3 uur € 220,00.
8)

(prijswijzigingen voorbehouden; 26-04-2021)
Rechten en plichten verhuurder:
01
02
03
04
05
06
07

Algemene huurvoorwaarden voor boot- en materiaalhuur 2021

De verhuurder zorgt dat de vaartuigen compleet zijn, in goede staat verkeren en gebruikt kunnen worden waarvoor deze bestemd zijn.
De verhuurder zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen, lichamelijk letsel of ongeval, van alle opvarenden.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen tijdens de huurperiode.
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.
De verhuurder heeft het recht om gemaakte foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij vooraf schriftelijk anders
afgesproken.
Door het ondertekenen van de boekingsformulieren (op papier / of online) ga je akkoord met de genoemde huurvoorwaarden.

Rechten en plichten huurder:
08 De huurder heeft het gebruiksrecht op het door hem gehuurde vaartuig en neemt het vaartuig op de afgesproken tijd in ontvangst.
09 De huurder controleert voor vertrek op schade en aanwezige inventaris aan de hand van het “’verhuurcontroleformulier”, eventuele
gebreken of tekorten worden per direct voor afvaart aan de verhuurder gemeld, speciale aandacht voor krassen op het vaartuig en harpjes. Bij
een zeilboot controleert de huurder voor afvaart het staand- en lopend want (mast & verslaging, lijnen/vallen, harpjes, etc.) van het vaartuig.
10 De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarenden) te
gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken. De huurder dient, bij vraag, een geldig legitimatiebewijs te
kunnen tonen. Onverminderd het feit dat de huurder over voldoende vaardigheid dient te beschikken, geldt voor huurders zonder relevant
diploma een minimum leeftijd van 16 jaar voor alle materialen en motorboten, uitgezonderd de sloepen minimum leeftijd 20 jaar en Treibgutkampeervlot minimum leeftijd 18 jaar is.
11 De huurder is op de hoogte van (lokale) wet- en regelgeving en hanteert de voorrangsregels die gebruikelijk zijn op het water. Boetes i.v.m.
overtreding van de regels komen ten laste van de huurder.
12 Het is niet toegestaan met een zeilboot of waterfiets zonder motor de Maas te bevaren.
13 Aan het einde van de afgesproken huurperiode dient de huurder het vaartuig schoon en schadevrij, op de overeengekomen plaats aan de
verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
14 De huurder is aansprakelijk voor de (gevolgen van) schade en/of verlies van het vaartuig, ontstaan gedurende de tijd dat hij over het vaartuig
beschikt. Voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of vervangen van verdwenen zaken is in alle gevallen toestemming van de
verhuurder vereist. Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht de gehele borg in te houden en eventueel een extra rekening van de
‘restschade’ te versturen. Wij raden aan een Safety Tool schadeverzekering af te sluiten via onze website.
15 Achteraf geconstateerde niet gemelde schade of ontbrekende zaken worden te allen tijde in rekening gebracht aan de huurder.
16 Schade aan gebouwen, terreinen en of steiger wordt op de veroorzaker c.q. huurder verhaald.
17 Te laat terug brengen van het gehuurde goed wordt verrekend aan de geldende huurprijzen met een minimum van € 20,00 per boot.
18 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.
Reservering, betaling, annulering:
19 In geval van reservering vraagt de verhuurder een vooruitbetaling van de huurprijs, tenzij anders is afgesproken.
20 In geval de huurder het gehuurde niet op de afgesproken tijd in ontvangst neemt, kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen. Tevens
kan de verhuurder het gehuurde opnieuw verhuren 1 uur na de afgesproken aankomsttijd. Verwittig altijd de verhuurder bij vertragingen.
21 Ten laatste op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom (contant) en de volledige huursom (pin of
contant) voldaan te zijn. De contante borg voor SUP, kano of waterfiets bedraagt € 25,00, voor zeilboten en motorboten € 100,00, voor
kajuitzeilboten en sloepen € 150,00 en voor Treibgut-kampeervlot € 200,00.
22 De waarborgsom wordt na afloop van de huurperiode teruggegeven, minus het bedrag dat de huurder nog aan de verhuurder verschuldigd is
voor schade, verlies, slepen, te laat terugkomen, extra benzineverbruik, etc.
23 Annulering kan niet plaatsvinden bij reserveringen waar kortingen, voordeel coupons of giftcard op van toepassing zijn (geweest).
24 Annulering en kosten bij:
▪ annulering tot 7 dagen voor de afvaart datum, je krijg het boekingsbedrag retour minus € 7,50 administratiekosten (enkel geldig bij
dagtochten);
▪ annulering tot 3 dagen voor de afvaart datum, je betaalt 50 % van het boekingsbedrag;
▪ annulering korter dan 3 dagen voor de afvaart datum, je betaalt 100 % van het boekingsbedrag.
25 Maak je gebruik van de flexibele annuleringsvoorwaarden, dan betaal je € 7,50 administratiekosten bij annulering vóór 8.30 uur gemeld per
mail naar info@sailcenterlimburg.com op de afvaart datum (vermeld in het onderwerp uw NAAM en de tekst ANNULERING). Alleen geldig op
boot huur.
26 Bij no-show wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.

