
Huurvoorwaarden Jeanneau Sun Odyssey Watersportvereniging 
Schiphol 
 
1. Annulering 
 Bij annulering wordt 100% van de totale huursom aan de huurder in rekening gebracht. Dit indien de huurder 

geen vervangende huurder (lid van de Watersportvereniging Schiphol en bevoegd gebrevetteerd) heeft kunnen 
vinden.  
Eventueel kan de Commandeur bemiddelen voor een nieuwe huurder (dit echter zonder garanties). 

 
2. Schoonmaken 
 De huurder is verplicht om het schip na afloop van de huurperiode grondig schoon te maken. Blijft schoonmaken 

in gebreke dan wordt 45,-eur in rekening gebracht ten laste van de huurder middels (gedeeltelijke)  incasso van 
de borg. U wordt verzocht alle etenswaren van boord te halen, ook suiker etc 

 
3. Sleutels 
 Sleutels zijn verkrijgbaar bij de Commandeur of diens plaatsvervanger. 
 
4. Gebruik logboek en inventarislijst. 
 Op de boot bevindt zich een logboek. De huurder is verplicht om dit en de inventaris(check)lijst in te vullen. Alle 

bijzonderheden in verband met de overdracht van het schip aan het einde van de huurperiode dienen in het 
logboek te worden vermeld. Bijzonderheden die gebruik van het schip beperken dienen zo spoedig mogelijk 
(telefonisch) te worden gemeld. 

 
5. Schade en/of verlies 
 De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies, inbeslagneming of beschadiging van het vaartuig en de bij 

het schip behorende inventaris, tenzij deze het gevolg is van een oorzaak die de huurder niet valt toe te 
rekenen. Het bestuur beslist in deze. Het eigen risico bedraag 150 euro. In geval de huurder aansprakelijk wordt 
gesteld door derden dient er contact te worden opgenomen met het bestuur. Ook dan is de huurder 
aansprakelijk voor de schade en bedraagt het eigen risico 150 euro. In het geval dat de schade niet te verhalen 
is op de verzekering of derden is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade. 

 
6. Verplichtingen huurder 
 De huurder is gedurende de huurperiode verplicht volgens goed zeemanschap te handelen en wordt geacht 

dusdanig met het schip om te gaan als ware het zijn / haar eigen schip. Commercieel en ongeoorloofd gebruik 
leidt tot inroepen van Artikel 7 van de Statuten. 

 Indien de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan het bestuur de huurder het recht ontzeggen schepen 
van de Watersportvereniging Schiphol voor onbepaalde tijd te huren. De huurder is verplicht het schip terug te 
brengen op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie, tenzij goed zeemanschap hem / haar verhindert 
dit te doen. Bij het te laat terugbrengen heeft de verhuurder recht op een evenredige vergoeding, te bepalen 
door de Commandeur. 

 
7. Meldplicht 
 De huurder is verplicht schade aan het schip zo spoedig mogelijk telefonisch te melden aan de 

Commandeur/vlootcommissaris.   
 
8. Kosten tijdens huurperiode 
 Voor rekening van de huurder zijn alle bijkomende kosten zoals; diesel, bruggeld, liggelden, enz. Kosten voor 

een gasvulling kunnen gedeclareerd worden via de Commandeur. 
 
9. Klein onderhoud en vervangingskosten 
 Klein onderhoud en vervanging van inventaris (uitgesloten verlies door schuld en voorwaarden genoemd in ad. 

5.) tot  25,- euro dienen indien mogelijk tijdens de huurperiode door de verhuurder te worden verricht c.q. te 
worden vervangen. Over de gemaakte kosten kan contact worden opgenomen met de commandeur. 

 
10. Aftanken 
 De commandeur bepaalt bij de overdracht of de huurder de brandstoftank na afloop van de huurperiode moet 

afvullen,  inclusief de reservedieseltank. Afschriften van eventuele speciale afspraken met exploitanten van 
brandstofpompen bevinden zich aan boord van het schip.  

 
11. Gebruikershandleiding 
 De huurder wordt geacht nota te nemen van de gebruikershandleiding en hierna te handelen. 
 
12. Vertrek en aankomst vaste ligplaatsen te Aalsmeer. 

Tenzij anders overeengekomen tussen opeenvolgende huurders, Commandeur en Vlootcommissaris vindt 
overdracht plaats in de haven van Watersportvereniging Schiphol te Aalsmeer. 

 
13. Annuleren van de huurovereenkomst door de Watersportvereniging Schiphol 
 De vereniging is te allen tijde bij overmacht (noodzakelijke reparaties e.d.) gerechtigd de huurovereenkomst te 

ontbinden. 
 
14. Geschillen 
 Elk geschil betreffende uitlegging of toepassing van de huurovereenkomst en het botenregelement wordt 
voorgelegd aan het bestuur. Deze neemt hierin een beslissing waartegen geen beroep mogelijk is 


