Voorwaarden zeilabonnement
Algemene huurvoorwaarden abonnement
• De Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen zijn van toepassing.
• Het abonnement is persoonsgebonden. De abonnementhouder dient dan ook ten allen tijde aan
boord te zijn.
• Bij afname van de boot dient de abonnementhouder zicht te identificeren.
• De verhuurder is het recht voorbehouden een huurder te weigeren.
• Wanneer een huurder een boot niet komt ophalen op de gereserveerde dag wordt deze 100% in
rekening gebracht.
• De verhuurder kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder
moment eenzijdig beëindigen.
• De abonnee dient over voldoende zeilervaring te beschikken.
• Wanneer een reservering geannuleerd wordt, wordt 100% van het normale huurbedrag in rekening
gebracht.
Lidmaatschap
• Het lidmaatschap is precies een jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.
• Een nieuw lidmaatschap wordt verkregen na het opnieuw tekenen van een abonnement.
• Het lidmaatschap gaat in per 1e vaardag.
• Het abonnementsgeld wordt geïnd d.m.v. een factuur.
• De abonnee geeft eenmalig een machtiging voor het eigen risico van €300,-, na schade wordt er een
nieuwe machtiging gemaakt.
• Met Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam zijn er geen boten beschikbaar voor
abonnementhouders.
Reserveren
• Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur wordt het abonnement
geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken. Altijd op basis van beschikbaarheid
• De enige mogelijke verhuur is dagverhuur. Een dag begint om 9:30 en eindigt uiterlijk om 17:30,
tenzij anders afgesproken.
• De abonnee kan de boot online, via mail of telefonisch reserveren, langskomen of er nog een boot
beschikbaar is kan ook.
• Pas na een vaardag kunt u de volgende vaardag reserveren.
De boot
• De abonnee vaart in een nette, goed onderhouden Valk.
• De Valk is voorzien van een buitenboordmotor inclusief benzine.
• De abonnee dient zich vooraf te melden bij de receptie. Hier wordt de boot toegewezen.
• Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan de verhuurder.
• In de Valk mogen niet meer dan 6 personen plaatsnemen.
• De verhuurder levert de boot met een complete inventaris.
• De abonnee dient de boot na gebruik over te dragen met de complete inventaris.
• De abonnee is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aan derden.
• De abonnee dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de verhuurder.
Weersomstandigheden
• de verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment
herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden. Dit
naast onderstaande regels en afhankelijk zijn van de zeilervaring van de abonnee.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 4 dient er 1 rif te worden gestoken.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 5 dienen er 2 riffen te worden gestoken.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 6 of meer mag er niet worden gezeild.
Extra
•
•
•
•
•
•

De abonnee krijgt 10% korting op meerdaagse Valkhuur.
Alle kosten tijdens de huurperiode, zoals haven- en bruggelden zijn voor de abonnee.
De verhuurder adviseert de abonnee een doorlopende reisverzekering af te sluiten.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwondingen van personen of
verlies/schade aan goederen die zich bevinden op het gehuurde.
Zwemvesten zijn optioneel bij te boeken.
De huurder kan maximaal 1 boot per abonnement huren

Voorwaarden Combi-abonnement
Algemene huurvoorwaarden abonnement
• De Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen zijn van toepassing.
• Het abonnement is persoonsgebonden. De abonnementhouder dient dan ook ten allen tijde aan
boord te zijn.
• Bij afname van de boot dient de abonnementhouder zicht te identificeren.
• De verhuurder is het recht voorbehouden een huurder te weigeren.
• Wanneer een huurder een boot niet komt ophalen op de gereserveerde dag wordt deze 100% in
rekening gebracht.
• De verhuurder kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder
moment eenzijdig beëindigen.
• De abonnee dient over voldoende zeilervaring te beschikken.
• Wanneer een reservering geannuleerd wordt, wordt 100% van het normale huurbedrag in rekening
gebracht.
Lidmaatschap
• Het lidmaatschap is precies een jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.
• Een nieuw lidmaatschap wordt verkregen na het opnieuw tekenen van een abonnement.
• Het lidmaatschap gaat in per 1e vaardag.
• Het abonnementsgeld wordt geïnd d.m.v. een factuur.
• De abonnee geeft eenmalig een machtiging voor het eigen risico van €300,-, na schade wordt er een
nieuwe machtiging gemaakt.
• Met Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam zijn er geen Valken beschikbaar voor
abonnementhouders.
Reserveren
• Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur wordt het abonnement
geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken. Altijd op basis van beschikbaarheid
• De enige mogelijke verhuur is dagverhuur. Een dag begint om 9:30 en eindigt uiterlijk om 17:30,
tenzij anders afgesproken.
• De abonnee kan de boot online, via mail of telefonisch reserveren, langskomen of er nog een boot
beschikbaar is kan ook.
• Pas na een vaardag kunt u de volgende vaardag reserveren.
De boot
• De abonnee vaart in een nette, goed onderhouden Valk of sloep.
• De Valk is voorzien van een buitenboordmotor inclusief benzine.
• De sloep is voorzien van motor en brandstof.
• De abonnee dient zich vooraf te melden bij de receptie. Hier wordt de boot toegewezen.
• Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan de verhuurder.
• In het gehuurde mogen niet meer personen dan aangegeven op de website.
• De verhuurder levert de boot met een complete inventaris.
• De abonnee dient de boot na gebruik over te dragen met de complete inventaris.
• De abonnee is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aan derden.
• De abonnee dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de verhuurder.
Weersomstandigheden
• de verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment
herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden. Dit
naast onderstaande regels en afhankelijk zijn van de zeilervaring van de abonnee.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 4 dient er 1 rif te worden gestoken.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 5 dienen er 2 riffen te worden gestoken.
• Voor de Valk geld: bij windkracht 6 of meer mag er niet worden gezeild.
• Wanneer de weersvoorspelling minimaal 1 dag voor de reservering zo slecht lijkt kunt u gebruik
maken van onze ''mooi-weer-garantie'' en de boeking verschuiven. (Kijk voor de voorwaarden op
onze website).
Extra
•
•
•
•
•
•

De abonnee krijgt 10% korting op meerdaagse boothuur.
Alle kosten tijdens de huurperiode, zoals haven- en bruggelden zijn voor de abonnee.
De verhuurder adviseert de abonnee een doorlopende reisverzekering af te sluiten.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwondingen van personen of
verlies/schade aan goederen die zich bevinden op het gehuurde.
Zwemvesten zijn optioneel bij te boeken.
De huurder kan maximaal 1 boot per abonnement huren.

Voorwaarden Sloepenabonnement
Algemene huurvoorwaarden abonnement
• De Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen zijn van toepassing.
• Het abonnement is persoonsgebonden. De abonnementhouder dient dan ook ten allen tijde aan
boord te zijn.
• Bij afname van de boot dient de abonnementhouder zicht te identificeren.
• De verhuurder is het recht voorbehouden een huurder te weigeren.
• Wanneer een huurder een boot niet komt ophalen op de gereserveerde dag wordt deze 100% in
rekening gebracht.
• De verhuurder kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder
moment eenzijdig beëindigen.
• Wanneer een reservering geannuleerd wordt, wordt 100% van het normale huurbedrag in rekening
gebracht.
Lidmaatschap
• Het lidmaatschap is precies een jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.
• Een nieuw lidmaatschap wordt verkregen na het opnieuw tekenen van een abonnement.
• Het lidmaatschap gaat in per 1e vaardag.
• Het abonnementsgeld wordt geïnd d.m.v. een factuur.
• De abonnee geeft eenmalig een machtiging voor het eigen risico van €300,-, na schade wordt er een
nieuwe machtiging gemaakt.
Reserveren
• Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur wordt het abonnement
geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken. Altijd op basis van beschikbaarheid
• De enige mogelijke verhuur is dagverhuur. Een dag begint om 9:30 en eindigt uiterlijk om 17:30,
tenzij anders afgesproken.
• De abonnee kan de boot online, via mail of telefonisch reserveren, langskomen of er nog een boot
beschikbaar is kan ook.
• Pas na een vaardag kunt u de volgende vaardag reserveren.
De boot
• De abonnee vaart in een nette, goed onderhouden sloep.
• De sloep is voorzien van motor en brandstof.
• De abonnee dient zich vooraf te melden bij de receptie. Hier wordt de boot toegewezen.
• Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan de verhuurder.
• In het gehuurde mogen niet meer personen dan aangegeven op de website.
• De verhuurder levert de boot met een complete inventaris.
• De abonnee dient de boot na gebruik over te dragen met de complete inventaris.
• De abonnee is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aan derden.
• De abonnee dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de verhuurder.
Weersomstandigheden
• De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment
herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden.
• Wanneer de weersvoorspelling minimaal 1 dag voor de reservering zo slecht lijkt kunt u gebruik
maken van onze ''mooi-weer-garantie'' en de boeking verschuiven. (Kijk voor de voorwaarden op
onze website).
Extra
•
•
•
•
•
•

De abonnee krijgt 10% korting op meerdaagse boothuur.
Alle kosten tijdens de huurperiode, zoals haven- en bruggelden zijn voor de abonnee.
De verhuurder adviseert de abonnee een doorlopende reisverzekering af te sluiten.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwondingen van personen of
verlies/schade aan goederen die zich bevinden op het gehuurde.
Zwemvesten zijn optioneel bij te boeken.
De huurder kan maximaal 1 boot per abonnement huren.

Voorwaarden Rittenkaart
Algemene huurvoorwaarden rittenkaart
• De Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen zijn van toepassing.
• De rittenkaart is persoonsgebonden. De rittenkaarthouder dient dan ook ten allen tijde aan boord te
zijn.
• Bij afname van de boot dient de rittenkaarthouder zicht te identificeren.
• De verhuurder is het recht voorbehouden een huurder te weigeren.
• Wanneer een huurder een boot niet komt ophalen op de gereserveerde dag wordt deze 100% in
rekening gebracht.
• De verhuurder kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder
moment eenzijdig beëindigen.
• Wanneer een reservering geannuleerd wordt, wordt 1 rit in rekening gebracht.
Rittenkaart
• De rittenkaart is precies een jaar geldig.
• Een nieuwe rittenkaart wordt verkregen na het opnieuw tekenen van een contract.
• De rittenkaart gaat in per 1e vaardag.
• Het bedrag wordt geïnd d.m.v. een factuur.
• De huurder geeft eenmalig een machtiging voor het eigen risico van €300,-, na schade wordt er een
nieuwe machtiging gemaakt.
Reserveren
• Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur wordt de rittenkaart
geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken. Altijd op basis van beschikbaarheid
• De enige mogelijke verhuur is dagverhuur. Een dag begint om 9:30 en eindigt uiterlijk om 17:30,
tenzij anders afgesproken.
• De huurder kan de boot online, via mail of telefonisch reserveren, langskomen of er nog een boot
beschikbaar is kan ook.
• Pas na een vaardag kunt u de volgende vaardag reserveren.
De boot
• De huurder vaart in een nette, goed onderhouden sloep.
• De boot is voorzien van brandstof, er dient wel een brandstoftoeslag betaald worden.
• De huurder dient zich vooraf te melden bij de receptie. Hier wordt de boot toegewezen.
• Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan de verhuurder.
• In het gehuurde mogen niet meer personen dan aangegeven op de website.
• De verhuurder levert de boot met een complete inventaris.
• De huurder dient de boot na gebruik over te dragen met de complete inventaris.
• De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aan derden.
• De huurder dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de verhuurder.
Weersomstandigheden
• De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment
herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden.
• Wanneer de weersvoorspelling minimaal 1 dag voor de reservering zo slecht lijkt kunt u gebruik
maken van onze ''mooi-weer-garantie'' en de boeking verschuiven. (Kijk voor de voorwaarden op
onze website).
Extra
•
•
•
•
•
•

De rittenkaarthouder krijgt 10% korting op meerdaagse boothuur.
Alle kosten tijdens de huurperiode, zoals haven- en bruggelden zijn voor de abonnee.
De verhuurder adviseert de abonnee een doorlopende reisverzekering af te sluiten.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwondingen van personen of
verlies/schade aan goederen die zich bevinden op het gehuurde.
Zwemvesten zijn optioneel bij te boeken.
De huurder kan maximaal 1 boot per rittenkaart huren.

