Huurovereenkomst Boot
Naam Verhuurder: BBQ BOOT GRONINGEN
Adres: Bornholmstraat 4
Postcode en woonplaats: 9723 AX GRONINGEN
Telefoon: 06-13820029
Mail Adres: info@bbqbootgroningen.nl
Naam Huurder: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………..
Telefoon: 06-………………………………………………………………….
Geboortedatum:………………………………………………………
Type legitimatie en legitimatienummer:(kopie graag
mailen)…………………………………………………………………………..
Rekening houder op naam van ---------------------------------------------Rekening nummer (terug storten Borg) ---------------------------------------------------------

Artikel 1. Definities
In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder:
a. Huurder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen
betaling gebruik hebben van een vaartuig (de BBQ Boot).
b. Verhuurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit
betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig (de BBQ Boot).
Artikel 2. Leeftijd
1. Verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor Huurder en bestuurders van 18 jaar.
Artikel 3. Verklaring
1. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben
afgeleverd aan Huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat en zonder
gebreken in ontvangst te hebben genomen van Verhuurder
2. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst de algemene voorwaarden van Verhuurder
van toepassing zijn. Een kopie van deze voorwaarden is Huurder ter hand gesteld. Huurder
verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een kopie van de van toepassing
zijnde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de inhoud
hiervan.
Artikel 4. Aanvang en einde
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van …….. uren, beginnend om
…………………….. uur en derhalve eindigend om ……………………… uur.

Artikel 5. Huurprijs
1. Bij langer gebruik van de huurboot gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen
van deze huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van kracht. Indien de huurboot
niet binnen de in artikel 4 afgesproken periode wordt teruggebracht, is Huurder aan
Verhuurder een bedrag verschuldigd van € 100
Artikel 6. Borg
1. Bij overdracht van de huurboot is Huurder aan Verhuurder een waarborgsom verschuldigd
van ad € 100,-. De waarborgsom wordt door Verhuurder binnen 48 uur terug gestort aan de
Huurder onder aftrek van al hetgeen Huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan
Verhuurder nog verschuldigd zal zijn. De waarborgsom dient vooraf te worden voldaan.
Artikel 7. Gebruik huurboot
1. Tijdens de verhuurtermijn als overeengekomen in artikel 4 van deze overeenkomst, is
Huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de huurboot en het regelmatig
controleren en veiligstellen van de boot en de inventaris in de boot. Huurder is geheel
aansprakelijk voor de huurboot en de inventaris.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van
Huurder of derden.
3. Verhuurder verstrekt aan Huurder een kaart van het toegestane vaargebied. Indien
Huurder hiervan af wil wijken is voor aanvang van de huurperiode toestemming van
Verhuurder nodig. Tevens is afwijken van de vaarroute op eigen risico.
4. Het is niet toegestaan om te varen op de Eems, de Dollard of de Waddenzee.
5. Huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Reglement en de maximale
vaarsnelheden in het vaargebied.
6. Huurder dient de huurboot na afloop van de huurperiode netjes en schoon in te leveren
bij Verhuurder. Is dit niet het geval dan rekent Verhuurder € 30,- schoonmaakkosten.
7. Huurder vrijwaart Verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties
e.d., die aan Verhuurder worden opgelegd als gevolg van in de huurperiode door Huurder
en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen.
8. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, indien naar het oordeel van Verhuurder, de huurboot door
Huurder dan wel mede-opvarenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Bij
tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst heeft Huurder geen recht op restitutie.
9. Huurder dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de huurboot niet onder invloed is
van alcohol en/of verdovende middelen. Is dit wel het geval dan heeft Verhuurder het
recht de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 8. Schade en/of verlies

1. Huurder dient verlies van en/of schade aan de huurboot en/of aan derden direct aan
Verhuurder te melden via het telefoonnummer: 06-13820029.
Aldus in tweevoud opgemaakt,

Groningen,
Datum:………………………………………………………………………………….

………………………
Handtekening
Verhuurder

Bijlage: Algemene Voorwaarden

………………………
Handtekening
Huurder

