STILSLOEP BVBA
Huurovereenkomst en voorwaarden
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
GSM (mee aan boord !)
Emailadres
Wenst op de hoogte gehouden te worden van eventuele aanbiedingen

ja

neen

Bij Stilsloep gekomen via

AUB LAAT U DE BOTEN NETJES ACHTER VOOR DE VOLGENDE HUURDERS !

Verhuurperiode/datum

StilSloepen Lime

Tijd

Pink

Orange

Aantal personen

Blue

StilCat

Bedrag

€
€
€
Voldaan

Maasplassenspotter en verrekijker ( € 3,-) Aantal
Picknickmand (€ 12,50 p.p.)
Aantal
SSSpecial met MaasVerkenner (€ 120)
Aantal
Hond mee aan boord (€ 5,00 schoonmaak) Aantal

Waarborgsom € 250,00 te voldoen

Cash
M/c of Visa
Speciale waarborgformule voor € 10 - eigen risico beperkt tot € 150
Voor gasten Botel
Eigen risico van € 250,00

Terug

StilJoy	
  1

Totaal
Contant
Rek Botel
Pin Botel
Rek SS
€ 250

Bij overschrijding van de verhuurperiode wordt per kwartier € 10,00 in rekening gebracht.
De huurder verklaart akkoord te gaan met de huurvoorwaarden van Stilsloep BVBA (zie achterzijde).
Hij/Zij verklaart minstens 16 jaar te zijn als bestuurder en dat hij/zij bekwaam is een boot te besturen.

Handtekening huurder

StilJoy	
  2

Stilsloep BVBA - Maasdijk 1 bus 5 - 3640 Ophoven - Kinrooi - info@stilsloep.be of info@botelophoven.be
Tel BE +32 (0)89 418592 - GSM BE +32 (0)494 814151 - GSM NL +31 (0)6 42581597
BTW BE 0832279893

Rechten en plichten verhuurder
1. De verhuurder zorgt dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert
en gebruikt kan worden waarvoor het bestemd is.
Hij zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades aan zaken, lichamelijk
letsel of ongeval.
3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden
(windkracht 4 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 onverwijld naar een door hem aangewezen

Vaartips op de Spaanjerd en de Maas
1. Hinder geen andere watersporters
2. Beschadig geen oevers
3. Jaag geen beesten op
4. Respecteer de rust van het water
5. Zorg dat je op de hoogte bent
van het B.P.R. Ter plaatse
LET OP de stroming van de Maas
kan erg sterk zijn - bij hoog water
is varen op de Maas verboden !

afmeerplaats te varen.

Rechten en plichten huurder
1. De huurder heeft het gebruiksrecht op het door hem gehuurde en neemt
het op de afgesproken tijd. Voor afvaart controleert de huurder op schade
en aanwezige inventaris en meldt gebreken of vermissingen per direct aan
de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed
schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarenden)

In geval van nood bent u
verplicht contact op te nemen
Botel Ophoven of Stilsloep BVBA
0032 (0) 89 418592
0032 (0) 494 814151
0031 (0) 6 42581597

te gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheid te
beschikken. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.

en/of de Reddingsbrigade

2. Onverminderd het feit dat de huurder over voldoende vaardigheid dient te
beschikken, geldt voor huurders zonder relevant diploma een minimum

0031 (0) 6 50597371

leeftijd van 16 jaar.
3. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig schoon en
in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de
overeengekomen plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de
weersomstandigheden, tenzij het geval in artikel 1.3. zich voor doet. Als de
huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. 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 aankoop
van verdwenen zaken is in alle gevallen toestemming van de verhuurder
vereist.
5. Bij schade aan boten van de verhuurder dan wel aan derden worden alle
gemaakte kosten direct op de huurder verhaald.
6. Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht de gehele achtergelaten
borg (ook die van andere boten) in te houden en eventueel een na
rekening van de schade te versturen.

Reservering, betaling en annulering

Algemeen

• Annulering en kosten:

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken

a. Tot 3 maanden voor de boekingsdatum betaalt u 15% van het

van Tongeren en Maaseik bevoegd

boekingsbedrag.
b. Tot 2 maanden voor de boekingsdatum betaalt u 50 % van het
boekingsbedrag.
c. Tot 1 maand voor de boekingsdatum betaalt u 75% van het
boekingsbedrag.
d. Korter dan 1 maand voor de boekingsdatum bent u het gehele
boekingsbedrag verschuldigd. U kunt hiervoor een
annuleringsverzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent.

