Huurvoorwaarden VWDTP te Haren
Verhuurder: De verhuurder van de boten is Vereniging Watersport de Twee Provinciën.
Huurder: De huurder is lid van de vereniging (als volwassen-, jeugd-, of geregistreerd bijzonder lid) en
minstens achttien (18) jaar op moment van huren; deze persoon wordt in deze voorwaarden met ‘u’ of ‘de
huurder' aangeduid. Ouders van jeugdleden, donateurs en de bijzonder leden die niet eenduidig in het
ledenbestand zijn opgenomen zijn geen lid van VWDTP en kunnen als niet huren.
Huurperioden: Voor de verhuur geldt dat het gebruik voor cursus en training voorrang heeft op de vrije
verhuur, in principe zijn de boten het gehele seizoen beschikbaar.
Verhuur is per dagdeel:
maandag t/m zaterdag:
zondag:

0900 – 1300, 1300 – 1700, 1700 – 2100
0900 – 1400, 1400 – 1800, 1800 – 2100

Reserveren moet minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden en is mogelijk via de reserveringspagina, deze is
te bereiken via de knop boothuur en op de boothuur pagina van de site. Hier is de actuele beschikbaarheid
van de boten op weergegeven.
Reserveringen op kortere termijn kunnen niet worden gehonoreerd. De 2.4 m2 kunnen alleen worden
gereserveerd na overleg met en goedkeuring van Frouwke Breman
Uw reservering is pas definitief na betaling en bevestiging per email, indien u geen bevestiging per email
heeft ontvangen of u de boot op kortere termijn dan 24 uur reserveert is de boot niet aan u verhuurd.
Annuleren is mogelijk tot 24 uur van tevoren d.m.v. het sturen van een e-mail met een verzoek dien
aangaande naar penningmeester@VWDTP.nl; het reeds betaalde bedrag zal door VWDTP worden
teruggestort op uw rekening zoals bekend in de ledenadministratie.
Voor het voldoen van de huur wordt gebruik gemaakt van iDeal, bij het reserveren wordt u doorgestuurd naar
de iDeal pagina van uw bank. De reservering is pas actief bij het voltooien van de transactie.
Huurbewijs: U dient een print van de reservering mee te brengen op de dag van de verhuur als u zich bij de
medewerker van het clubhuis meldt. Dit is uw huurbewijs.
Bekwaamheid en veiligheid: De huurder kan zeilen en heeft ervaring met het gehuurde type boot. Tot
windkracht 3 is CWO2 niveau vereist, bij hardere wind CWO3 niveau, en boven windkracht 6 wordt er niet
uitgevaren.
Schade en eigen risico: De boten zijn verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 250, per schadegeval
welke op de huurder wordt verhaald. U geeft door het elektronisch versturen van het invulformulier vooraf
toestemming aan VWDTP om dit bedrag van uw bankrekening af te schrijven, indien noodzakelijk, dit ter
beoordeling van VWDTP. Er is geen recht op terugboeking. Voor immateriële schade dient u zich te wenden
tot de veroorzaker ervan, de stuurman van de boot en/of de huurder. De vereniging accepteert niet de
gevolgen van dit soort risico's.
Na Gebruik: Na gebruik dient U het schip schoon, schadevrij en met complete inventaris weer in te leveren.
De inventaris van de Valken, die u moet controleren vooraf en nagebruik, bestaat uit: grootzeil, rolfok, 1
vaarboom, 1 peddel, 2 stootwillen, 1 vaantje, 1 dweil, 1 borstel, 1 hoosvat, 1 meerpen, 1 bankje, 1 mik, 3
landvasten, 1 sleeplijn.
De Lasers moeten na gebruik weer terug worden geplaats op de trailers. De boten staan op de wal in de
Westhaven. Zeil en ondermast moeten weer in de tuigloods te worden opgeborgen. Roer, zwaard in de boot
en trimlijnen & schoot op de boot laten zitten.
Onbehoorlijk gebruik: Bij onbehoorlijk gebruik, dit ter beoordeling van VWDTP, heeft VWDTP het recht het
schip en zijn opvarenden onverwijld van het water te (doen laten) verwijderen. De kosten hiervan zijn voor
rekening van de huurder welke geen aanspraak kan maken op de verzekering. Alle schade, vervolgschade etc.
is voor rekening en risico van de huurder. Er is geen recht op teruggave van de huursom.
Vaargebied: Vaargebied Het vaargebied beperkt zich tot het Paterswoldse en Hoornsemeer. Voor andere
vaargebieden is toestemming van VWDTP noodzakelijk.
Problemen: U bent verplicht problemen onmiddellijk na de verhuurperiode te melden aan VWDTP. Dit is
mogelijk via de “Mijn Captain” pagina of door middel van een e-mail naar: webmaster@VWDTP.nl. Geef hierin
nadrukkelijk de aard en oorzaak van het probleem aan.
Aansprakelijkheid: De vereniging is niet aansprakelijk en zal door u nimmer aansprakelijk worden gesteld.
De Vereniging behoudt zich alle rechten voor. Aan uw reservering kunt u geen rechten ontlenen. Plaatsing
geschiedt naar inzicht van VWDTP mede op basis van aanmeldingsvolgorde en frequentie van huren.
De beschikbaarheid van de boten en alle andere voorwaarden kunnen door VWDTP zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Over de reserveringen kan niet worden gecorrespondeerd.

