Algemene Voorwaarden verhuur en huur
vaartuigen Familiedoerak.nl VOF
geldig vanaf 01-10-2020

Definities
De verhuurder:
De huurder:
Huurovereenkomst:
Huursom:

Familiedoerak.nl / VOF / KVK 80651615
Een natuurlijk persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit voor het
gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. De huurder sluit de
overeenkomst niet uit naam van zijn beroep op bedrijf, maar op persoonlijke titel.
De overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een
vaartuig in gebruik te geven.
Het bedrag uitsluitend betaald als huur voor het motorjacht

Art. 1 Aanbod/offerte
1. De verhuurder brengt zijn aanbod elektronisch uit.
2. Op een elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Binnen de geldigheidstermijn van het aanbod mag
de verhuurder het aanbod niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de verhuurder
het aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder
geval:
● Omschrijving van het object;
● De huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
● De huursom met eventuele kosten en betalingswijze;
● De hoogte van het eigen risico van de verzekering;
● De hoogte en wijze van zekerheidstelling;
● De annuleringsregeling
Art. 2 Overeenkomst
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de huurder de volledige huursom heeft betaald.
2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend elektronisch vastgelegd.
Art. 3 Prijs en prijswijzigingen
1. verhuurder.nl en de huurder spreken vooraf af:
- welke huurprijs en eventuele extra kosten de huurder moet betalen; en
- of verhuurder.nl de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
2.verhuurder.nl kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd
doorberekenen aan de huurder.
Art. 4 Betalingsvoorwaarden
Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt binnen de aangegeven betalingstermijn dan
vervalt de reservering. verhuurder is vanaf dat moment vrij het object anders te verhuren. Bij
buitengewone omstandigheden, zoals dreiging bij oorlog, onlusten, epidemieën, verordeningen
overheid en natuurrampen, dienen beide partijen akkoord te gaan met de annulering. Bij een
zogenaamde overmachtsituatie zal verhuurder een kosteloze omboeking aanbieden. Hoog of laag
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water, droogte, ijsgang, storm of andere redenen geven geen recht tot annulering van de
huurovereenkomst.
Art. 5 Annulering
1. Als de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch
aan verhuurder laten weten. Als de huurder annuleert hanteert de huurder de volgende annuleringskosten, door
de huurder te voldoen:
● Tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode is annulering kostenloos;
● 2 maanden tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder 50% van de totaal
overeengekomen huursom;
● 6 weken (of minder) voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder 100% van de totaal
overeengekomen huursom.
2. Als de huurder een huurovereenkomst annuleert, kan hij verhuurder vragen of een andere persoon de
overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als verhuurder daarmee akkoord gaat, is de huurder
wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10% van de overeengekomen huursom met een
minimum van € 50 en een maximum van € 120.
3. Bij buitengewone omstandigheden zoals beschreven in artikel 4 wordt annulering omgezet in
vouchers. Uitgegeven vouchers kunnen alleen gebruikt worden voor een verrekening met het
huurbedrag. Het is niet mogelijk om deze tegoeden in geld uit te keren.

Art. 6 Verplichting van de verhuurder
1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. Verhuurder
zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en
dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen
vaargebied.
2. Famliedoerak.nl is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke
aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het
vaargebied dat verhuurder en de huurder zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen
risico dat in lijn is met de waarde van het schip.
3. Vóór de afvaart leggen de partijen de staat van het vaartuig vast in een conditielijst die door beide partijen
wordt ondertekend. Verhuurder geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de huurder.
4. Verhuurder geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de huurder.
5. Aan het einde van de huurperiode neemt verhuurder het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in
ontvangst, tenzij hij met de huurder iets anders heeft afgesproken.
6. De verhuurder zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.
Art. 7 Verplichtingen van de huurder
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

het schip onder zijn verantwoordelijkheid te bedienen en onderhouden alsof het zijn eigendom is;
Vóór de afvaart ontvangt de huurder een inventarislijst van de verhuurder. De huurder is verplicht om te
controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij controleren of het
vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied;
Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de
veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de huurder dat vóór de afvaart aan de verhuurder
melden. Vóór de afvaart moet de huurder de conditielijst voor akkoord ondertekenen;
niet ’s nachts te varen: alleen tussen zonsopgang en zonsondergang;
grote rivieren,grootscheeps vaarwater met afzonderlijke vaarreglementen(patenten)
Nederland en Duitsland, IJsselmeer, Markermeer, Zone II, kustwateren Nederland en
Duitsland en de Duitse rivieren zijn niet toegestaan binnen deze overeenkomst;
vanaf windkracht 4 niet te varen met de boot;
geen veranderingen aan schip en inventaris aan te brengen;
het schip te bemannen met alleen de op de crewlijst aangegeven personen en niet boven het
maximaal toegestaan aantal personen (geldt ook voor kinderen) uit te komen;
de route altijd af te stemmen op de weersomstandigheden ook om tijdig in de haven aan te kunnen
meren;
het schip niet aan derden te geven of in onderverhuur te geven;
geen gevaarlijke stoffen mee te nemen aan boord;
om onder geen beding met het vaartuig te varen onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen;
de maximum toegestane vaarsnelheden in acht te nemen;
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het vaartuig alleen met eigen lijn te laten slepen bij een noodsituatie;
aan- en af te melden bij havenmeester, havengeld te betalen en de ter plaatse geldende havenregels te
volgen;
huisdieren vooraf aan te melden en deze alleen met toestemming mee te nemen (€ 30,- extra kosten
worden gerekend);
geen vlaggen of andere uitingen zichtbaar aan te brengen, geen reclame of bedrijfsmatige uitingen te
doen;
conform instructies de noodzakelijke schoonmaak, onderhoud en controles uit te voeren;
minimum leeftijd 25 jaar en ervaring vereist of uitgebreide instructies gevolgd te hebben (ter beoordeling
Familiedoerak);
te houden aan de voorschriften van het betreffende land;
De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de huurder.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten;
Bij averij, te laat inleveren, verlies, niet manoeuvreerbaar zijn, in beslagname of verhindering door
overheidsinstanties altijd verhuurder informeren. Bij diefstal van vaartuig of uitrusting moet altijd aangifte
worden gedaan bij de politie;.
De huurder is altijd degene die moet zorgen dat hij bereikbaar is voor aanwijzingen, reparaties en andere
berichtgeving. Bij klachten dient de schade bij overdracht kenbaar gemaakt te worden en anders uiterlijk
schriftelijk gemeld te worden binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst. Klachten en
aanspraak op schadevergoeding zijn na deze 14 dagen uitgesloten;

Art. 8 Overdracht vaartuig
Uw vaartuig wordt met volle brandstof- en watertank en volledige uitrusting volgens inventarislijst
overgedragen bij afvaart. Tevens wordt notitie gemaakt van de bestaande zichtbare beschadigingen
en door beide partijen bevestigd, dit wordt vastgelegd in de conditielijst. Indien er geen lijst met
notities van beschadigingen is dan worden deze beschouwd als zijnde tijdens de vaart opgedaan,
tenzij de huurder kan aantonen dat het anders is. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de juistheid
en volledigheid van de waterkaarten en het onderweg onverhoopt uitvallen van instrumenten of
apparaten aan boord. Schade aan vaartuig en uitrusting bij afvaart, die de vaareigenschappen,
waardoor het vaartuig wel kan varen geven geen recht op teruggaaf van (een deel van) de huursom.
Art. 9 Afgifte vaartuig
Aan het eind van de vaart draagt de huurder het schip over aan verhuurder in de overeengekomen
haven op het overeengekomen tijdstip en zorgt dat het schip opgeruimd is, de afwas gedaan is en dat
het vuilnis van boord is. Indien het vaartuig niet opgeruimd wordt overgedragen.
Art. 10 Aansprakelijkheid
1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft
gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de verzekering. De huurder is niet
aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn
mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook
gevolgschade verstaan.
2. De huurder is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: - hij het vaartuig willens en
wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de verhuurder is overeengekomen; en/of - hij zich willens en
wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de
rechten van de verhuurder.
3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- plus het eigen risico en geldt ongeacht de
verzekering van het vaartuig.
4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier
alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het
verhuurde vaartuig.
Art. 11 Verplichtingen bij schade en ongeval
1. De huurder is verplicht, alle schade aan het vaartuig of aan de uitrusting te melden. Vastlopen en/of
andere gebeurtenissen die de vaareigenschappen beïnvloeden of beïnvloed hebben dienen altijd
gemeld te worden bij verhuurder (voorbeeld: vastgevaren en bij schroefschade).
2. Indien er schade optreedt tijdens de vaart door onweer of door derden heeft de huurder geen recht
op schade-uitkering. Is het een tekort van een machine of apparaat waardoor het vaartuig 24 uur of
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langer niet meer gebruikt kan worden dan heeft de huurder recht op uitbetaling per niet te varen dag.
Andere reis- en overnachtingkosten, smartengeld, vakantiedagen vervangen zijn uitgesloten.
3. Bij het vervangen van onderdelen door de huurder tijdens de vaart zullen te allen tijde de
rekeningen toegevoegd en de onderdelen bewaard moeten worden. Op de rekening moet de naam
van verhuurder vermeld worden met de omschrijving van artikelen en werkzaamheden met BTW.
Herstel van schade door derden kan uitsluitend met toestemming van verhuurder en met vooraf
overeengekomen tarieven.
4. Bij schade aan schip en/of persoonlijke aard is altijd een getuigenverklaring van een havenmeester,
arts, deskundige of andere getuige noodzakelijk. De huurder is hiervoor verantwoordelijk en moet een
logboek bijhouden van bijzondere gebeurtenissen.
Art. 12 Niet nakomen van de overeenkomst
1. Als de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de
huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De verhuurder moet dan
onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de huurder al heeft betaald.
2. De huurder kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de
tekortkoming aan de kant van de verhuurder niet aan de verhuurder kan worden toegerekend.
3. Het bovenstaande geldt niet als de verhuurder een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk
is.
4. Als de huurder het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats
overdraagt, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van
verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van
overdracht niet aan de huurder kan worden toegerekend.
5. Als de huurder het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft de
verhuurder het recht om het vaartuig op kosten van de huurder in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij
ook doen als de huurder zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 7 van deze voorwaarden. De
huurder hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als
er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.

Art. 13 Borg
Voor afvaart dient de borgsom te worden voldaan per bankoverboeking. De borgsom wordt, indien het
schip volgens afspraak en binnen de tijd, schoon en zonder schade is ingeleverd, binnen 14 dagen
teruggestort. Bij schade kunnen de kosten in rekening worden gebracht en worden ingehouden op de
terug te betalen borgsom. Indien de schade niet direct vastgesteld kan worden dan zal de borg pas na
vaststelling van de kosten worden afgerekend. In andere gevallen zal de eindafrekening worden
gemaakt na herstel van de schade.
Art. 14 Verzekering
Het vaartuig/object is met inventaris vol casco verzekerd voor aansprakelijkheid van personen en
materialen ter hoogte van maximaal € xx,-. De verzekering dekt geen schade bij opzettelijke
vernielingen, dronkenschap en bij grove nalatigheid van de huurder. De voorwaarden van de
verzekering zijn onderdeel van de huurovereenkomst en kunnen worden opgevraagd. Indien de motor
loopt moet deze voortdurend gecontroleerd worden. Schade bij drooglopen en oververhitting zijn niet
verzekerd en komen voor rekening van de huurder.

Art. 15 Geschillen
Op geschillen met betrekking tot deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen huurder en verhuurder kunnen zowel door de huurder als verhuurder uitsluitend
worden voorgelegd aan arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. De voorwaarden geschreven in
de Nederlandse taal zijn leidend. Bij geschillen door vertalingsnuances zijn de in het Nederlands
geschreven voorwaarden van toepassing. Alle afspraken zijn alleen rechtsgeldig indien deze
schriftelijk worden bevestigd. In alle gevallen wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing.
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