
  Huurovereenkomst Vlet 
 

HUUROVEREENKOMST VOOR VAARTUIGEN ½     

1) 
Naam verhuurder   Boot&Borrels VOF 
Adres   IJsselkade 51 t/o 
Postcode/woonplaats  8261 AG Kampen 
Telefoon    038 - 303 16 21 
Rabobank   NL60 BUNQ 2057 6341 83 
Website    www.boothurenkampen.nl  
 
Naam huurder:  …..………………………………………..…………………………….. 
Straatnaam:  ….…………………………………………………………................... 
Postcode:   ………………    Plaatsnaam: ………………...................................  
Mobiele telefoon:  ………………………….......................... 
Geboorte datum huurder: …………………………............................. 
Type legitimatie en legitimatienummer: …………………………...................................................................... 
 
Verhuurder en huurder komen overeen de huur van een blauwe stalen Beenakker Vlet van 5,10 meter met 4PK buitenboordmotor.  
 
2)  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 de verhuurder, een stalen Vlet.  
 
Voor het huren van een sloep moet de huurder minimaal 21 jaar te zijn. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst geen andere 
algemene voorwaarden dan 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. 
 
3) Deze overeenkomst is aangegaan voor de volgende periode: 
 
Begindatum:   ...........................   
 
Begintijd:   .......................... 
 
Uiterlijke eindtijd:   ...........................  
 
4) De huurprijs bedraagt voor deze periode inclusief BTW. : € …………….. 
 
Bij langer gebruik van het vaartuig dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze 
huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden. Indien het vaartuig 
niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van 15 minuten van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd,is de 
huurder aan de verhuurder voor iedere 30 minuten, dat het vaartuig te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van een bedrag ad € 50,- boete. 
 
5) Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het 
eventueel veiligstellen van boot, buitenboordmotor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en 
inventaris. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan goederen van de huurder en derden.  
 
Het eigen risico per schadegeval is een bedrag ad € 500,-. De huurder heeft bij aanvang van de huurtermijn de mogelijkheid dit eigen 
risico af te kopen door middel van betaling van een bedrag ad € 20,-. 
 
      Er is bij bovenstaande reservering gebruik gemaakt van de afkoopmogelijkheid van het eigen risico á € 20,- 
 
6)  De huurder is bij ondertekenen van deze huurovereenkomst verplicht zich te houden aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking 
tot het besturen van een vaartuig.    
 
7) De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel 
het vaartuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Aldus in eenvoud opgemaakt, 
 
Kampen, 
Datum   ............................................... 
 
Handtekening verhuurder  ............................................... 
 
Handtekening huurder ............................................... 

 

 

 


