HUUROVEREENKOMST LASER PICO / SURF

Ondergetekende gaat akkoord met het huren van een vaartuig onder de volgende
voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.

Ik weet hoe ik om moet gaan met het gehuurde vaartuig en zal instructies opvolgen.
Ik realiseer me dat ik het materiaal gebruik op eigen risico.
Ik ben me er van bewust dat het dragen van een zwemvest een eigen keuze is.
Ik zal wegblijven van de vaargeul, het zwemstrand en andere boten (10 meter).
Ik onthoud me van roekeloos en/of gevaarlijk gedrag, of ik zal het recht om met het
gehuurde materiaal te varen verliezen.
6. Ik bekijk bij aankomst het materiaal en zal het in dezelfde staat retourneren.
7. Ik zal betalen voor een huurperiode, welke bij overschrijding verhoogd wordt met de
huidige tarieven van Zeil- en surfschool Neptunus.
8. Ik stem in met een borg van €150,00. Deze geldt voor de Valk, niet voor de inventaris.
9. Ik stem ermee in dat ik verlies of schade van materiaal zal vergoeden gedurende de
verhuurperiode. Schade zal in rekening gebracht worden door de verhuurder.
10. Elke overtreding van bovengenoemde voorwaarden zal automatisch tot gevolg
hebben dat de huur wordt geannuleerd zonder terugbetaling van de borg.
11. Ik ga akkoord met de ‘HISWA Algemene Voorwaarden huur vaartuigen’ naast deze
overeenkomst.

Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en begrepen en ga akkoord.

Naam:
Datum:
Handtekening:

VERZEKERING OVEREENKOMST
 Ja, ik wil een materiaalverzekering. Deze vergoedt schade in het geval ik deze
veroorzaak aan het materiaal dat ik vandaag huur.
Ik ga akkoord met een verzekeringspremie van:






€ 7,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

Halve dag
Hele dag
Weekend
Midweek
Week

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat schade ten gevolge van roekeloos en / of
gevaarlijk gedrag niet gedekt wordt.

 Nee, ik wil geen materiaalverzekering. Ik erken dat ik verantwoordelijk ben voor het
retourneren van het gehuurde materiaal in goede staat. Ik zal betalen voor enige
schade of verlies van materiaal gedurende de huurperiode. De schade zal berekend
worden door de verhuurder.

Scheur in zeilpaneel (surf) - prijs per paneel
Scheur in zeil (Laser Pico)
Scheur in fok (Laser Pico)
Gebroken mast (surf)
Gebroken mast (Laser Pico)
Gebroken giek (surf)
Scheur in plank/boot
Enige andere schade

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 100,00
n.t.b.
n.t.b.

