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Reserveringen	  /	  verhuur	  via	  IDEAL	  
	  

	  Algemene	  regels	  bij	  het	  huren:	  	  

De	  havenmeester	  is	  bevoegd	  de	  afgifte	  in	  huur	  van	  een	  vaartuig	  te	  weigeren	  bij	  slecht	  
weer	  en/of	  indien	  hij	  van	  mening	  is	  dat	  onvoldoende	  stuurmanskunst	  of	  onvoldoende	  
bekwame	  bemanning	  aan	  boord	  zal	  zijn	  (in	  deze	  gevallen	  is	  dan	  geen	  huurprijs	  
verschuldigd).	  
	  
Wanneer	  onverhoopt	  van	  een	  reservering	  geen	  gebruik	  wordt	  gemaakt,	  is	  men	  
desalniettemin	  verplicht	  de	  huurprijs	  te	  betalen.	  
	  
De	  huurder	  van	  een	  vaartuig	  is	  verplicht	  om	  zorgvuldig	  met	  het	  materiaal	  van	  de	  
Vereeniging	  om	  te	  gaan.	  De	  vaartuigen	  van	  de	  Vereeniging	  mogen	  alleen	  met	  
zeilschoeisel	  worden	  betreden.	  Voor	  het	  uitvaren	  en	  bij	  terugkeer	  in	  de	  haven	  op	  de	  
daartoe	  bestemde	  plaats,	  dient	  de	  huurder	  het	  vaartuig	  te	  checken,	  de	  zeilen	  te	  strijken,	  
het	  vaartuig	  met	  toebehoren	  schoon	  te	  maken	  en	  op	  te	  ruimen	  en	  zich	  vervolgens	  te	  
vervoegen	  bij	  de	  havenmeester.	  
	  
Alle	  schade,	  aan	  eigendommen	  van	  de	  Vereeniging	  toegebracht,	  moet	  worden	  vergoed	  
door	  degene	  die	  de	  schade	  heeft	  veroorzaakt.	  Bij	  schade	  aan	  het	  vaartuig	  gedurende	  de	  
huurperiode	  moet	  dit	  door	  de	  huurder	  worden	  gemeld	  aan	  de	  havenmeester.	  De	  kosten	  
van	  herstel	  komen	  voor	  rekening	  van	  de	  huurder.	  De	  vaartuigen	  van	  de	  Vereeniging	  zijn	  
op	  uitgebreide	  condities	  verzekerd.	  Voor	  het	  daarbij	  geldende	  eigen	  risico	  blijft	  de	  
huurder	  aansprakelijk.	  
	  
De	  Vereeniging	  is	  nooit	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  eigendommen	  van	  derden	  of	  voor	  
enig	  lichamelijk	  letsel.	  

Annulering	  
Annulering	  van	  een	  gereserveerde	  sloep	  is	  mogelijk	  tot	  24	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  
verhuurperiode.	  Bij	  tijdige	  annulering	  is	  Huurder	  geen	  kosten	  verschuldigd	  en	  hoeft	  de	  
huursom	  niet	  te	  worden	  betaald.	  Indien	  te	  laat	  wordt	  geannuleerd	  zal	  Huurder	  nog	  
steeds	  verplicht	  zijn	  om	  de	  huursom	  te	  betalen.	  Te	  late	  annulering	  is	  desalniettemin	  
kosteloos	  ingeval	  van	  slecht	  weer.	  Het	  is	  aan	  Huurder	  om	  in	  redelijkheid	  te	  besluiten	  dat	  
er	  sprake	  is	  van	  zodanige	  slechte	  weersomstandigheden	  dat	  Huurder	  niet	  wenst	  uit	  te	  
varen.	  	  


