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Verhuurvoorwaarden Sloep “Almera”
Algemeen
1)
leden van MZV De Boet, “bevoegd tot schipper Almera” mogen de sloep gebruiken/huren.
2)
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het schip.
3)
Het gebruiken van de faciliteiten van de zeilvereniging is voor eigen risico. Regels en richtlijnen van
MZV De Boet (incl. de Jachthaven), en de aanwijzingen van onze “Boetbeheerder” moeten worden
nageleefd.
4)
Bij schade “door eigen schuld” is de huurder verantwoordelijk voor het bedrag “Eigen risico” dat de
verzekeringsmaatschappij heeft vastgesteld. (€ 250,00). Zie ook punt 14, Alcoholgebruik.
Een particuliere wettelijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering wordt aangeraden waarin
“watersport dekking” niet is uitgesloten. Schade die niet door onze verzekering wordt gedekt kan op
de huurder worden verhaald.
5)
De Boetbeheerder is te allen tijde gerechtigd iemand een boot te weigeren met opgave van redenen.
6)
De sloep wordt verhuurd tot windkracht 5 BFT.
7)
Er mogen geen huisdieren (dus ook geen honden) mee aan boord.
8)
Vanuit de sloep mag niet gevist worden; niet varend noch stilliggend.
Verhuurcondities
9)
Reserveren is in principe betalen tenzij de Boetwacht wegens weersomstandigheden of technische
problemen de verhuur moet afzeggen. Afzeggen i.o.m. en ter beoordeling van de Boetbeheerder. Let
wel, wie reserveert en niet komt ontnam andermans mogelijkheid.
10) De huur dient vooraf per Bank-app te worden betaald. Als er een beheerder aanwezig is kan het ook
met contant geld, indien gepast. Er is geen wisselgeld.
11) De verhuurperiodes zijn 3 blokken t.w. 10.00 – 14.00, 14.00 – 18.00 en van 18.00 tot zonsondergang.
Geen reservering na u, dan kan max. 2 uur worden bij gehuurd of een heel blok.
12) De Afdekking kan worden losgemaakt en van het frame worden losgenomen. Het zeil en de
framebuizen mogen van boord en aan de wal worden opgeslagen. Let op: netjes en zodanig dat de boel
niet weg kan waaien.
13) Als de hoeveelheid brandstof tot een kwart gedaald is dan de Boetbeheerder waarschuwen, niet zelf
gaan tanken, Op een kwart tank kunt u nog zeker 8 uur varen.
14) Alcoholgebruik aan boord: De Boet kan geen rechten aan zijn verzekering ontlenen bij schade die is
veroorzaakt terwijl de feitelijke schipper onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat besturen door de wet of de overheid verboden is. Bij
alcoholgebruik is het wettelijke maximum alcoholpercentage van toepassing ingevolge de
Scheepvaartverkeerswet.
Sloep terug/overdracht
15) U dient een kwartier voor einde bloktijd terug te zijn in de haven i.v.m. wisselen.
16) Geconstateerde gebreken, schade en vermissingen dienen altijd aan de Boetbeheerder gemeld te
worden. Uiterlijk vóór de volgende dag 10:00, per telefoon of per e-mail.
17) Tenzij de Boetbeheerder anders heeft aangegeven: Afdekframe plaatsen en het dekzeil terug
aanbrengen. Vlag binnenboord en op slot op ligplaats achterlaten.
18) De sloep na gebruik schoongemaakt en “model” aanbieden aan de beheerder of vervolghuurder.
Eventueel sleutels inleveren zoals aangegeven door beheerder.
Bestuur MZV “De Boet”
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