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KANOKANO- / BOOTVERHUUR
Geniet van het unieke wierden-landschap in een mooie, rustgevende omgeving in een kano of boot. Vaar het Reitdiep op en verken de
omgeving met gezin, vrienden of collega’s!
Wilt u dit formulier goed lezen en ingevuld meenemen. De borg en huur wordt bij aanvang afgerekend. De borg dient contant betaald
te worden, de huur kan contant of met pin. Wilt u een (kopie) geldig legitimatiebewijs meenemen.
Kajak:
0-2 uur : € 12,00
2-3 uur: € 16,00
vanaf 3 uur: € 17,50

Canadese kano:
0-2 uur : € 18,50
2-3 uur: € 23,50
vanaf 3 uur: € 27,50

Fun Yak Coralline
0-2 uur: €25,00 euro
2-3 uur: €35,00 euro
3-8 uur: €50 euro

Fun Yak 280
0-2 uur: €30,00 euro
2-3 uur: €45,00 euro
3-8 uur: €60 euro

Fun Yak 350
0-2 uur: €35 euro
2-3 uur: €50,00 euro
3-8 uur: €70 euro

Borg:
€25 euro

max 180 kg
Borg: € 25 euro

max 225 kg (2-3
personen)
borg: € 100 euro

max 315 kg (3-4
personen)
borg: €100 euro

max 450 kg (4-5
personen)
borg: €100 euro

Algemeen
1.1 De verhuurder zorgt er voor dat het gehuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede staat verkeert. Huurder zal
zorgvuldig met het materiaal omgaan.
1.2 De gebruikers van het materiaal dienen de zwemkunst machtig te zijn.
1.3 Het aanmeren is uitsluitend toegestaan op daarvoor bestemde kano-uitstapplaatsen.
1.4 Het gebruik van radio en/of andere geluidproducerende apparatuur is niet toegestaan.
1.5 Huurder dient er zorg voor te dragen dat de gebruikers van het materiaal zich tijdens de vaartocht behoorlijk gedragen en dat er
geen schade wordt aangebracht aan de natuur.
Verhuurder heeft het recht om bij wangedrag de huur onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaalde huur.
1.6 Vuilnis uitsluitend deponeren in de vuilcontainer.
Huur, waarborgsom en reservering
2.1 Het materiaal wordt per uur en per dag verhuurd.
De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd.
2.2 De huurder is verplicht zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs, en deze als borg in bewaring te
kunnen stellen.
2.3 Verhuurder behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een huurder(ster) te kunnen weigeren.
2.4 Reserveren is mogelijk. U betaald geen reserveringskosten.
2.5 Bij annulering wordt de helft van de huursom gerestitueerd indien er niet binnen 24 uur voor de geboekte datum wordt
geannuleerd.
Er vindt eveneens geen restitutie van de huursom plaats voor niet benut gereserveerd materiaal, dat niet tijdig geannuleerd is.
2.6 Indien het materiaal te laat wordt ingeleverd bij verhuurder, wordt de volgende huurtermijn in rekening gebracht.
2.7 Het is niet mogelijk het materiaal op een andere plaats dan de startplaats in te leveren. Wordt het materiaal toch onverhoopt ergens
anders dan de startplaats achtergelaten, rekenen wij 100 euro voor het bergen van het materiaal.
Aansprakelijkheid
3.1 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die de gebruikers van het door hem gehuurde materiaal aan derden aanbrengen.
3.2 Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade
of ongerief – van welke aard dan ook – aan de zijde van huurder en gebruikers.
3.3 Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van gehuurd materiaal. Reparatie- en vervangingskosten zijn voor
rekening huurder, waarbij per gebeurtenis minimaal 70 ,–.Euro is verschuldigd.
3.4 Het betreden van het terrein verhuurbedrijf is geheel voor eigen risico. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
opgelopen letsels, noch voor diefstal, vermissingen en schade aan eigendommen van huurder of derden.
3.5 Wilt u bereid zijn om na uw kanotocht eventueel op aanwijzing van verhuurder het door u gehuurde materiaal schoon en
opgeborgen achter te laten.
Voorletters
Voorletters + Achternaam:

……………………………………………………………………………………………………

Betaalde: huur € .............................

Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Betaalde borg: € .............................

Postcode + Woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Legitimatiebewijs:
Legitimatiebewijs: .............................

Telefoon nr: (in geval van nood) ……………………………………………………………………………………………………
Door ondertekening, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle bovenstaande voorwaarden.
Da t u m:

………………………………………………

H a n dt e k e n i n g : …………………………………………………………

