Huurvoorwaarden motorboten van de firma Korteland door de Theetuin Rijsoord
o

De algemene voorwaarden van de HISWA zijn van toepassing, deze liggen ter inzage bij de
receptie en boathouse.

o

In de boot moet ten minste 1 persoon van 18 jaar aanwezig zijn, een vaarbewijs is niet nodig.
De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons
gehuurd wordt, deze persoon is ten alle tijden verantwoordelijk voor de boot.

o

U dient de boot in dezelfde staat terug in te leveren als dat deze is meegegeven (schoon en
onbeschadigd). Als dit niet het geval is zullen wij alle kosten in geval van schade verhalen op
de huurder. De boot wordt gehuurd inclusief verzekerd echter met een eigen risico van
€ 500,00. Indien de boot vies terug komt rekenen wij € 25,00 schoonmaakkosten.

o

Verhuur van de motorboten is inclusief brandstof.

o

De boot dient binnen de huurtijd en voor zonsondergang (doch uiterlijk om 20.00u) terug te
zijn bij de Theetuin. Komt u te laat terug of na afloop van de huurtijd, rekenen wij minimaal
€ 39,75 per boot (per uur of gedeelte van een uur).

o

De minimale huurtijd bedraagt 2 uur (Indien u eerder terugkomt geven wij u geen geld
terug).

o

Max aantal personen is conform het type boot dat gereserveerd is, meer personen dan het
toelaatbare is verboden.

o

De maximale snelheid op het Waaltje is 6 km per uur, overtreding hiervan en overige
overtredingen zijn voor risico van de huurder.

o

Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht
om de boot aan een ander te verhuren.

o

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de reservering datum. Annuleren wegens
slecht weer kan na overleg tot op de dag van de reservering tot 2 uur voor aanvang huur.

o

Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen. Schade aan uw
persoonlijke bezittingen (daaronder vallen ook uw telefoon en dergelijke) is volledig voor
risico van de eigenaar.

o

Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden en
huurprijzen.

o

Door ondertekening van deze voorwaarden gaat u akkoord dat u de boot onbeschadigd,
schoon en werkend heeft meegekregen en verklaart U er mee akkoord dat een kopie van
zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de
verhuurtermijn) zal worden behouden. Wij maken een kopie van uw ID/paspoort doormiddel
van de App “KopieID” van de rijksoverheid, na het maken van de foto zullen wij het BSN
nummer doorhalen en het ID/paspoort mailen naar info@detheetuinrijsoord.nl, aan het
einde van de dag worden deze mails verwijderd uit ons systeem.
Naam:

Telefoonnummer:

Datum:

Tijd:

Bootnummer:

Handtekening:

