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Algemene voorwaarden: 

Op alle door ons aangegane overeenkomsten en 

leveringen van goederen en diensten zijn de betreffende 

HISWA algemene voorwaarden van toepassing en de 

aanvullende algemene voorwaarden van Jachthaven 

Kortenhoef. Deze liggen bij ons ter inzage aan de balie 

en/of worden op verzoek toegezonden.  

 

De minimum leeftijd voor het besturen van een motorvlet 

is 14 jaar. Wanneer je minderjarig bent is toestemming 

van een ouder verplicht. 

 

De minimum leeftijd voor het besturen van een sloep is 21 

jaar. 

Annuleringsvoorwaarden: 

Voor particulieren verhuur geldt een annuleringstermijn 

van min. twee dagen voor aanvang van de huurperiode. 

In dit geval kunt u de boot/solex geheel kosteloos 

annuleren of verplaatsen naar een andere beschikbare 

datum. Binnen twee dagen voor aanvang van de 

huurperiode is de opdrachtgever verplicht om 50% van 

het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen. 

Binnen een dag voor aanvang van de huurperiode is de 

opdrachtgever verplicht om 100% van het totaal 

gereserveerde en begrote bedrag te betalen. 

Als bedrijf bent u bij een annulering van meer dan 2 

weken voor aanvang van de huurperiode niets 

verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor 

aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever 

verplicht 25 % van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen. Bij annulering binnen 1 week voor 

aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever 

verplicht 50% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen. Bij annulering binnen 3 dagen voor 

aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever 

verplicht 100% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen. 

 

 

Voor activiteiten van derden (o.a. rondvaartboten/ 

decoratiestukken en catering) die wij op uw verzoek 

inhuren, gelden de annuleringsvoorwaarden van de 

toeleveranciers. 

Wij wijzen u en uw gasten erop dat deelname aan 

activiteiten bij Jachthaven Kortenhoef geheel geschiedt 

voor uw eigen risico en verantwoording. Ook bij 

vermissing van persoonlijke eigendommen en/of het 

oplopen van persoonlijk letsel is Jachthaven Kortenhoef 

niet aansprakelijk, c.q. kan Jachthaven Kortenhoef niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

Verzekering:  

Alle verhuurboten zijn W.A. verzekerd uitsluitend m.b.t. 

materiële schade aan de huurboot en/of het 

aangevaren object met een eigen risico van  

€ 250,00 per schadegeval.  

 

Let wel: Niet inbegrepen is/zijn vermissing van persoonlijke 

eigendommen en/of oplopen van persoonlijk letsel van 

de huurder en/of alle eventuele schade die hieruit kan 

voortvloeien. Huurder huurt altijd geheel voor eigen risico 

en verantwoording.  

 

Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien 

van schade en/of letsel die direct door de huurder aan 

derden is toegebracht tijdens de huurtermijn. Huurder 

dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse 

wet voorschrijft en die gelden aan en/of op het water. 

De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet 

onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is 

verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren 

van de boot te melden bij de havenmeester. Vooraf 

dient de huurder de gehuurde boot op deugdelijkheid 

en schade te controleren. 

 

Huurder betreedt eveneens op eigen risico en 

verantwoording het terrein van Jachthaven Kortenhoef. 
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Prijzen: 

Vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. mits anders vermeld. 

Prijswijzigingen, ook van derden, voorbehouden. 

Het aantal gasten dat 1 week voor uitvoering bij ons 

bekend is, is bepalend voor de facturering. Bij een groter 

aantal personen worden de extra kosten in rekening 

gebracht. Wij kunnen aan dieetwensen voldoen, mits 

deze vroegtijdig bij ons bekend zijn. 

Betaling: 

De betaling dient te geschieden op de dag van de 

huurperiode of anders indien schriftelijk met u is 

overeengekomen. Indien u niet aan deze 

betalingsvoorwaarden voldoet (voorschotnota vooraf te 

voldoen), wordt uw reservering automatisch 

geannuleerd en zijn de vermelde 

annuleringsvoorwaarden onvoorwaardelijk van 

toepassing. 

Wanneer u als bedrijf een factuur ontvangt dient  deze 

binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.  

Borg: 

Is uitsluitend bij verhuur van sloepen en luxere 

motorboten van toepassing. De borg bedraagt € 250,00. 

Tevens is huurder verplicht om zich te legitimeren met 

een geldig identiteitsbewijs. (rijbewijs, identiteitskaart of 

paspoort). Bij het onbehoorlijk inleveren van de boot of 

bij extreme vervuiling (ter beoordeling door verhuurder) 

kan er een deel van de borg worden ingehouden i.v.m. 

extra schoonmaakkosten. Deze kosten bedragen min. 

€25,00. Jachthaven Kortenhoef gaat ervan uit dat u 

zorgvuldig met de boten omgaat. Ook indien u honden 

mee aan boord neemt, zonder toestemming van 

verhuurder, zullen wij extra schoonmaakkosten in 

rekening brengen van min. €25,00. 

 

  

 

 

 

 

Privacy: 

Door te reserveren bij Jachthaven Kortenhoef laat u uw 

gegevens achter. Deze gegevens worden uitsluitend 

gebruikt voor eigen administratie en promotie 

doeleinden, indien u hier toestemming voor heeft 

gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden 

verstrekt. Er wordt met de gegevens die u achterlaat 

respectvol en secuur omgegaan. Bij het maken van een 

reservering bij Jachthaven Kortenhoef geeft u 

Jachthaven Kortenhoef toestemming om gebruik te 

maken van uw gegevens. Indien u niet wilt dat uw 

gegevens door Jachthaven Kortenhoef worden gebruikt 

kunt u dit aangeven per mail via 

info@jachthavenkortenhoef.nl.  

 

Indien u het terrein van Jachthaven Kortenhoef betreedt 

en/of u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord 

met het opnemen/maken van foto’s/video’s van u als 

persoon door medewerkers van, c.q. derden ingehuurd 

door, Jachthaven Kortenhoef. Het kan zijn dat u 

opvallend of onopvallend in beeld komt. Deze beelden 

worden uiterst zorgvuldig verwerkt en gebruikt ter 

promotie van Jachthaven Kortenhoef. Wanneer u niet in 

beeld wenst te komen om privacy redenen dan kunt u 

dit aan aangeven per mail via 

info@jachthavenkortenhoef.nl of u kunt het aan een van 

onze medewerkers ter plekke melden. 

 

Weer/Wind:  

Jachthaven Kortenhoef heeft het recht om onder 

bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten 

wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, 

dit ter beoordeling van de verhuurder. 

Als deze situatie zich voordoet wordt op de dag zelf 

getracht een zo aantrekkelijk mogelijk alternatief (water-

)sport programma voor uw gasten te organiseren (op 

basis van beschikbaarheid). Mochten hiervoor extra 

kosten gemaakt worden dan worden deze door 

Jachthaven Kortenhoef aan de opdrachtgever 

doorberekend. 
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Veiligheid:  

In het kader van de veiligheid dienen de huurders en 

bemanningsleden de aanwijzingen van de medewerkers 

van Jachthaven Kortenhoef strikt op te volgen. De 

verhuurder behoudt zich het recht voor in voorkomende 

gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden 

zonder recht op restitutie van de huurprijs. 

 

Solexen: 

Solex rijden mag alleen rijden op Nederlands 

grondgebied. 

Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem 

gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de 

huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een min. 

leeftijd hebben van 18 jaar en dienen in het bezit te zijn 

van een geldig brommercertificaat of geldig Nederlands 

rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie 

achter bij de verhuurder. Ondergetekende en alle 

medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te 

allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. 

Voor en tijdens de Solextocht mogen er geen 

alcoholische dranken worden genuttigd. 

Het is ten strengste verboden: 

• Een of meerdere personen te vervoeren. 

• Met de Solex tegen elkaar aan te botsen. 

• De Trottoirbanden op en af te rijden. 

• Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken 

(die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor 

of tijdens de Solextocht.  

 

 

 

 

 

 

De Solexen zijn W.A. verzekerd, echter alleen op 

Nederlands grondgebied. Het eigen risico per 

gebeurtenis bedraagt € 250,00.  

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle door hem of 

medehuurder gemaakte schade; Alle schade incl. 

diefstal, aan de Solexen of andere  

spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of 

veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze 

het gevolg is van schuld van huurder of derden.  

De huurder zal de hier uit voortvloeiende kosten van 

herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder 

die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk 

vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de 

totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade 

maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de 

huurder.  

Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke 

aansprakelijkheid voor alle schade welke door of 

vanwege de huurder en medehuurders met het 

gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt 

toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren. 

Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van 

schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de 

huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

De huurder dient de Solex vooraf op deugdelijkheid en 

schade te controleren. 

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde 

weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te 

annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter 

beoordeling van de verhuurder. 
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