Algemene voorwaarden verhuur vlot
-

-

-

-

De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en
veilige omgang met het vaartuig.
De kapitein van het vlot moet een minimumleeftijd van 18 jaar hebben.
Huisdieren zijn niet toegelaten op het vlot.
De huurder is verplicht om passagiers die niet kunnen zwemmen te voorzien van een goed
passend zwemvest, al dan niet door de verhuurder ter beschikking gesteld.
Op het vlot gelden dezelfde verkeersregels i.v.m. alcoholintoxicatie dan voor voertuigen op
de openbare weg. De kapitein houdt zich dan ook aan deze afspraak.
De huurder houdt zich aan de maximumsnelheid van 3 km/uur (aanduiding hendel motor).
Vuur maken op het vlot (BBQ) is verboden.
De huurder behandelt de fauna en de flora tijdens de vaartocht met respect. Afval wordt
verzameld op het vlot en bij aankomst door de huurder in de vuilnisbak gegooid.
De huurder houdt rekening met de vissers en vaart rustig voorbij met voldoende afstand van
de vislijn.
De huurder houdt voldoende afstand van andere vaartuigen (boten, kajaks, …)
De huurders respecteren de stilte in de natuur en de rust van de buurtbewoners.
Het is verboden om van het vlot te springen of te zwemmen in het water.
Wanneer de huurders ergens willen aanmeren om te picknicken of om ergens iets te gaan
eten of drinken, dient het vlot veilig vastgemaakt te worden aan de kade. De huurders
moeten steeds zicht hebben op het vlot en zijn zelf verantwoordelijk voor diefstal of
vandalisme tijdens de huurtijd. In geval van diefstal of vandalisme tijdens de huurperiode, is
de huurder verplicht deze schade te dekken.
De huurders dienen binnen de voorziene tijd terug te zijn aan de aanlegplaats. Bij laattijdige
aankomst wordt er een meerprijs aangerekend van 50 euro per kwartier.
Het vlot mag door maximum 8 personen tegelijk worden bemand.
Rondvaartboten, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter
hebben te allen tijde voorrang.
De huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik
afstaan.
Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen of objecten te slepen.
Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan het vaartuig.
Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, stoelen, etc.) die
huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden
afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade
brengt de verhuurder de huurder een bedrag ter waarde van de
vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke
aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens
verstaan gevolgschade.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, van welke aard dan ook.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die
huurder meeneemt op het vaartuig.
Bij ernstig misbruik kunt u gesommeerd worden om de boot te verlaten. Alle gemaakte
kosten en volgschade worden bij de huurder in rekening gebracht.
Annuleren van een vaart kan enkel bij regenweer en in samenspraak met de verhuurder. In
elk ander geval van annulering kan er een kost van € 50 worden aangerekend.

Algemene voorwaarden verhuur springkasteel
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De huurder van het springkasteel moet een minimumleeftijd van 18 jaar hebben.
Eten of drinken is verboden op het springkasteel.
Er worden geen voorwerpen meegenomen op het springkasteel die schade kunnen
veroorzaken.
De huurder dient het springkasteel terug te brengen op de afgesproken tijd en plaats.
Bij het terugbrengen van het springkasteel zijn de huurder en verhuurder steeds aanwezig.
Het springkasteel en de aanhangwagen die de huurder van verhuurder meekrijgt, dienen na
de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij
aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt de verhuurder de huurder een bedrag
ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke
aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van het huren van een springkasteel van verhuurder. Onder schade wordt tevens
verstaan gevolgschade.
De blazer dient steeds vervoerd te worden in de auto op een plaats waar deze niet kan
omvallen. Bij regen moet de blazer ook steeds binnengezet worden.
De huurder voorziet een nummerplaat die hij aan de aanhangwagen bevestigt.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor boetes en/of ongevallen die de huurder
tegenkomt bij het vervoeren van het springkasteel van welke aard dan ook. Onder schade
wordt tevens verstaan gevolgschade.
De huurder vouwt het springkasteel correct op, zorgt dat dit zo droog mogelijk is en plaatst
dit correct op de aanhangwagen zoals aangegeven op het stappenplan. Indien dit niet het
geval is wordt een deel van de waarborg ingehouden zoals hieronder beschreven.
Springkasteel omgedraaid op aanhangwagen.
Springkasteel nat terugbrengen (Afhankelijk van het weer).
Springkasteel niet goed opgevouwen (niet passend in de hoes).

€ 10
€ 30
€ 30

Algemene voorwaarden verhuur volksspelen
-

-

De huurder van de volksspelen moet een minimumleeftijd van 18 jaar hebben.
De huurder bevestigt dat hij de aangeduide spelletjes met alle bijhorende materialen heeft
meegekregen.
De huurder dient de volksspelen terug te brengen op de afgesproken tijd en plaats.
Bij het terugbrengen van de volksspelen zijn de huurder en verhuurder steeds aanwezig.
De volksspelen die de huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in
dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur.
Bij vermissing of schade brengt de verhuurder de huurder een bedrag ter waarde van de
vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke
aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van het huren van de volksspelen van verhuurder. Onder schade wordt tevens
verstaan gevolgschade.

