Sloepstrippenkaart Recreatiepark Idskenhuizen
Algemene huurvoorwaarden strippenkaart







De strippenkaart is persoonsgebonden. De strippenkaarthouder dient dan ook te allen tijde aan boord
te zijn.
Bij afname van de boot dient de strippenkaarthouder zich te identificeren.
De verhuurder is het recht voorbehouden een huurder te weigeren.
Wanneer een huurder een boot tweemaal niet op komt halen op een door hem of haar gereserveerde
dag, heeft de verhuurder het recht om de strippenkaart ongeldig te verklaren.
De verhuurder kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder moment
eenzijdig beëindigen.
Bij het niet nakomen van verplichtingen van de verhuurder heeft de huurder het recht de
overeenkomst ontbonden te beschouwen.

Lidmaatschap
 De strippenkaart is bij 5 strippen precies een jaar geldig en bij 10 strippen precies twee jaar geldig.
 De huurder geeft eenmalige machtiging voorde waarborgsom van € 250,- en na schade wordt er een
nieuwe machtiging gemaakt.
 Met Hemelvaart en Pinksteren zullen er naar alle waarschijnlijkheid geen boten beschikbaar zijn voor
huurders. Twee dagen van te voren kunnen zij wel contact opnemen om indien mogelijk te
reserveren.
Reserveren
 Na betaling van de strippenkaart is het mogelijk een reservering te maken. Altijd op basis van
beschikbaarheid.
 De huurder kan maximaal twee dagen van te voren een boot reserveren.
 De enige mogelijke verhuur is dagverhuur. Een dag begint om 9.30 uur en eindigt uiterlijk om 17.00
uur tenzij anders is afgesproken.
 Er kunnen maximaal 2 dagen achtereen gereserveerd worden.
 Het is toegestaan 2 dagen achterelkaar te reserveren zonder dat de boot teruggebracht dient te
worden naar Recreatiepark Idskenhuizen.
De Boot
 De huurder vaart in een nette, goed onderhouden Langweerder Sloep.
 De sloep is voorzien van een volle dieseltank per huurperiode.
 De huurder dient zich vooraf te melden bij de receptie. Hier wordt de boot toegewezen.
 Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan de verhuurder.
 In de sloep mogen niet meer dan 6 personen plaatsnemen.
 De verhuurder levert de boot met een complete inventaris.
 De huurder dient de boot na gebruik over te dragen met de complete inventaris.
 De huurder dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de verhuurder.
Weersomstandigheden
 De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment herzien
(bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden. Dit kan naast
onderstaande regels afhankelijk zijn van de ervaring van de huurder.
Extra




Alle kosten tijdens de huurperiode, zoals bijvoorbeeld haven- en bruggelden zijn voor de huurder.
De verhuurder adviseert de huurder een doorlopende reisverzekering af te sluiten.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies /
schade aan goederen die zich bevinden op de boten welke beschikbaar zijn voor de huurder.

