
Verhuurvoorwaarden “Genieten op de Vecht” maart 2021

Artikel 1: Algemene bepalingen 
In deze verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele 
vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien 
en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende 
betekenis:
Verhuurvoorwaarden: de onderhavige verhuurvoorwaarden van Genieten 
op de Vecht.
Verhuurder: de eigenaar van “Genieten op de Vecht” of een door hem/haar 
gemachtigd persoon.
Huurder: elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon of andere rechts-
vorm die tot Verhuurder in een contractuele relatie staat. Met name wordt 
hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening 
zaken worden gehuurd.
Overeenkomst(en): de tussen Verhuurder en Huurder aangegane 
huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele 
aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
Huursom: Het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Huurder 
aan Verhuurder verschuldigd is.
Huurtermijn: De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals dat 
is overeengekomen en eindigt na de overeengekomen tijdsduur. 
Gebrek(en): Een aan Verhuurder toe te rekenen mankement of defect 
aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de 
oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) 
functioneert.
Dagwaarde: De nieuwprijs van de zaak per schadedatum dan wel datum 
van vermissing, verminderd met afschrijving op basis van leeftijd van de 
verloren gegane zaak. 

 Artikel 2: Toepasselijkheid 
De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Verhuurder 
aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. 

Artikel 3: Reserveren
Reserveren kan uitsluitend via www.genietenopdevecht.nl/reserveren.

Artikel 4: Annuleren en verstek laten gaan
Annuleren is alleen mogelijk per Email gericht aan info@genietenopdevecht.nl 
met vermelding van naam en boekingsnummer. Tot 3 dagen voor de 
verhuurdatum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen de 3 dagen 
is een vergoeding verschuldigd. Deze bedraagt:
25% van de Huursom bij annulering op de derde dag voor verhuurdatum,
50% van de Huursom bij annulering op de tweede dag voor de verhuurdatum, 
75% van de Huursom bij annulering op de eerste dag voor de verhuurdatum,
100% van de Huursom bij annulering op de dag voor de verhuurdatum.
De Verhuurder heeft het recht om het gehuurde, zonder enige compensatie 
voor de Huurder, aan derden beschikbaar te stellen indien de Huurder één uur 
na de overeengekomen verhuurtijd niet op de afvaartplaats aanwezig is.

Artikel 5: Technisch Gebrek aan het gehuurde
De Verhuurder is in dit geval verplicht de Huursom terug te betalen of in 
overleg met de Huurder een nieuwe datum te bepalen. De Verhuurder is niet 
aansprakelijk voor extra kosten die de huurder hierdoor wellicht moet maken. 

Artikel 6: Slecht weer
In geval van regen of zware wind op de dag van de afvaart overleggen Huurder 
en Verhuurder t.a.v. een vervangende datum. Indien de Huurder er voor kiest 
om de boeking te annuleren vindt restitutie van de huursom plaats onder 
aftrek van 10% afhandelingskosten.
 
Artikel 7: Overschrijding Huurtermijn
Het gehuurde moet op het overeengekomen tijdstip en in dezelfde staat als bij 
afgifte terug zijn op de afvaartplaats. Bij overschrijding van overeengekomen 
tijdstip is de Huurder een vergoeding gebaseerd op het voor het gehuurde 
geldende uurtarief verschuldigd. Hierbij wordt de tijdsduur uitgedrukt in hele 
uren en afgerond naar boven.

Artikel 8: Betaling  
De Huursom dient voor de afvaart geheel voldaan te zijn. 

Artikel 9: Niet in Huursom begrepen kosten
In de Huursom zijn de brandstofkosten begrepen, overige kosten zoals  
bruggengelden en dergelijken zijn voor rekening van de Huurder. Eventuele 
boetes voor aan de Huurder te wijten gedrag zullen op hem/haar worden 
verhaald. Hetzelfde geldt voor kosten als gevolg van schade die de Huurder 
toebrengt aan het gehuurde of eigendommen van derden.  

Artikel 10: Borgsom 
De in de Overeenkomst vermelde borgsom dient voor de afvaart geheel  
contant te worden voldaan. Restitutie van de borgsom vindt plaats bij het  
in goede staat verkeren van het gehuurde aan het eind van de Huurtermijn. 
Het eigen risico van de Huurder is de hoogte van de borgsom. 

Artikel 11: Aantal personen
Het is niet toegestaan om meerdere personen toe te laten op het gehuurde 
dan in de Overeenkomst vermeld is. 

Artikel 12: Vereiste bestuurder
De bestuurder van het gehuurde dient minimaal 21 jaar te zijn en – voor zover 
vereist - in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs. Jongere personen 
mogen het gehuurde eveneens besturen indien dit gebeurt onder directe 
supervisie van een persoon van 21 jaar of ouder met een  – voor zover vereist 
– geldig vaarbewijs.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Verhuurder
De Verhuurder kan behoudens in geval van aantoonbare nalatigheid, opzet 
of grove schuld niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan 
ook die de Huurder en/of de door hem/haar aan boord genodigde personen 
geleden wordt voorafgaand, tijdens of als gevolg van de vaart. De aansprake-
lijkheid van de Verhuurder kan de overeengekomen Huursom nooit te boven 
gaan. 

Artikel 14: Goed vaargedrag
-  De Huurder is gehouden op te treden als verantwoordelijke ten opzichte van 

het gehuurde en mede toe te zien op het gedrag van alle opvarenden en  
eventuele overlast voor derden en/of schade aan het milieu te voorkomen.

- De bestuurder dient zich te houden aan alle wettelijke regelingen.
- De bestuurder mag voor of tijdens de vaart geen alcohol of drugs gebruiken. 
- Het vaargebied is strikt beperkt tot de rivier de Vecht.
- Warmte producerende toestellen e.d. zijn aan boord niet toegestaan.
-  Tussen Muiden en Nederhorst den Berg bedraagt de maximale snelheid  

9 kilometer per uur en daar buiten 6 kilometer per uur. 
-  Kussens mogen niet met de voeten getreden worden, ook niet bij het  

instappen.
- Live muziek of elektronisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
-  Afval dient te worden verzameld en aan het eind van de vaart door de  

Huurder te worden afgevoerd. 


