
Huurovereenkomst 3 persoons kano 
Op de Koster Jachtbouw huurovereenkomst zijn van toepassing de onderstaande gebruikersvoorwaarden 

 

 

Koster Jachtbouw 
Verhuurlokatie: Van Leeuwenhoekstraat 8A te Reeuwijk * info@scootercentrum.com  Tel: +31 0182 392651 * KvK nr: 56087853*  

1: Huurder en /of bestuurder verklaren voorafgaande aan de huurperiode te hebben ontvangen, gelezen en begrepen 
alsmede akkoord te gaan met de Algemene Huurvoorwaarden van Koster Jachtbouw.  Huurder en/of bestuurder 
verplicht zich ter controle vooraf te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De huurder en/of bestuurder dient 
een minimumleeftijd te hebben van 18 jaar. 

2: Bij aflevering van de huurkano worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking 
van het vaartuig doorgenomen. 
De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door de verhuurder gegeven instructies dienen 
direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd. 
De huurperiode is volgens een tevoren afgesproken tijdsperiode. Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledig 
overeengekomen huurprijs gelden. Inlevering dient te geschieden op een vast vooraf afgesproken plaat en tijdstip. Bij 
tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen boetetoeslag van €20.00 per heel 
of gedeeltelijk verstreken uur. De huurder verstrekt een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de 
huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle 
mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen, en deze op een inname afleveringsformulier namens 
huurder voor gezien en akkoord ter eindafrekening af te tekenen. 

3: Huurder dan wel bestuurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en regels, verplicht zich 
om uitsluitend de daarvoor aangegeven vaarwegen te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met 
het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van niet toegestaan water 
worden direct in rekening gebracht.  
Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen die de bestuursvaardigheid kunnen beïnvloeden te 
gebruiken voorafgaande of tijdens het gebruikt van de Huurkano. 

4: Alle verantwoordelijkheid betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf gegeven schriftelijke 
huurvoorwaarden en instructies, dan wel de mondelinge communicatie aan deelnemers van arrangementen en 
groepen, valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de informatieplicht dan wel zorgplicht van opdrachtgever en/of de 
aan ons aangewezen contractpersoon. Alle extra (consumptie) kosten buiten de aangeboden arrangementen worden 
in rekening gebracht. 

5: NVT 

6: Huurder zal als een goed beheerder de aan hem/haar verhuurde kano onder zich houden. Verhuurder is te allen 
tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend en/of gebleken misbruik onmiddellijk middels vroegtijdige 
terugvordering in te nemen, zonder het recht van huurder op enige restitutie van huurpenningen. De verhuurder heeft 
te allen tijde het recht om onder en uitsluitend ter aan verhuurders beoordeling vallende (weers)omstandigheden 
zonder enige vergoeding de huurovereenkomst direct te annuleren of the beëindigen indien de veiligheid in gevaar 
dreigt te komen. 

7: De reservering is pas definitief nadat het volledige bedrag inclusief borgstelling is voldaan via het 
reserveringssysteem van de verhuurder en nadat de huurder akkoord is met de voorwaarden die gesteld zijn in deze 
huurovereenkomst.  

8: NVT 

9: Verzoeken tot wijzingen van het aantal deelnemers bij arrangementen of gedeeltelijke danwel gehele 
annuleringsverzoeken kunnen door huurder tot maximaal 2 dagen van te voren via E-mail worden ingediend. Huurder 
blijft daarna de boekingskosten en de aanbetaling verschuldigd. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van 
redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren. 

10: De huurkano en/of aanverwante (bijgehuurde) zaken mogen nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden 
achtergelaten. 

11: Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door diefstal/vermissing/verduistering en alle overige schade 
daaromheen alsook alle schade toegericht aan derden. Huurder is verantwoordelijk voor schade hoe dan ook 
genaamd en hoe dan ook veroorzaakt. Welke aan de gehuurde kano is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze 
schade het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij een schadegeval enkelzijdig of met betrokkenheid 
van een derde partij dient de verhuurder direct op de hoogte te worden gesteld. Een schadeformulier dient op locatie 
(van ongeval of op de plaats waar de schade is ontstaan) in bijzijn van huurder en verhuurder te worden ingevuld en 
ondertekend. De huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het 
verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal/vermissing/verduistering is de huurder aansprakelijk voor 
de dagwaarde van de huurkano en aanverwante zaken. De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. 
Bij het niet direct na het eerste gedane verzoek voldoen van de totale door Koster Jachtbouw schade komen naast 
de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke 
alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. 

12: Voor het doorberekenen van ontvangen geldboetes ten gevolge van de door huurder en/of bestuurder begane 
overtredingen van verkeersvoorschriften gedurende de overeengekomen huurperiode berekent Koster Jachtbouw 
aan huurder alle extra administratiekosten door met een minimum van €45.00 per boete/overtreding. Alle kosten ten 
behoeve van een schade-taxatie worden met een minimum van €60.00 incl. btw (handelingskosten) per schade aan 
huurder in rekening gebracht. 

13: Het is niet toegestaan het gehuurde, door de huurder, aan derden in gebruik of onderhuur af te staan dan wel de 
huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Ook tijdelijke overdracht is niet toegestaan. 

14: Huren van een huurkano is geheel op eigen risico, Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke 
schadevergoeding dan ook aan huurder, diens lijf(goederen) en/of derden welke schade hoe dan ook is genaamd of 
ontstaan. 

15: Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten 
voortvloeien, machtigt huurder hierbij verhuurder “Koster Jachtbouw” om zonder enig recht op terugboeking deze 
kosten dan wel het verschuldigde bedrag ná de huurperiode middels deze machtiging af te schrijven van huurders 
onderstaande bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening van deze 
overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande. 

16: De contant of giraal betaalbare borgsom per huurkano bedraagt €75.00. Deze borgsom ontvangt de huurder 
terug per bankoverschrijving na de huurperiode indien de huurkano onbeschadigd en in dezelfde staat als bij 
aanvang van de huurovereenkomst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane 
schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op 
aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald voor dan wel door een gehele 
groep kan en zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door verhuurder worden aangewend. 

Beperking van het eigen risico to maximaal €75.00 per schade per gehuurde kano, is slechts mogelijk tegen betaling 
voorafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van €10.00 per kano. 
Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder/bestuurder onverhinderd te allen tijde volledig 
aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade. 

 

 

 

 

 

Schade bepaling voor ingang van de huur periode:  

Omschrijving schade \ kras 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Naam:....................................................................................................... 

Reserveringsnummer:…..……………………………………………………………………… 

Kano nummer:……………………………………..  

 

Opgemaakt te Reeuwijk    

Handtekening huurder   Datum 

………………………………………………………  ……………………. 

 

Retourtijd: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Accessoires*  Begin huurperiode Einde huurperiode 

 

Reddingsvesten €40,- ……..  …….. 

Peddel €20,-  ……..  …….. 

Waterdichte container €30,- ……..  …….. 

Hoosbakje €5,-  ……..  …….. 

Vaarontheffing €5,-  ……..  …….. 

Routekaart €5,-  ……..  …….. 
*Bovenstaande accessoire prijzen zijn vervangingsprijzen bij vermissing en/of 
beschadiging. 
 

mailto:info@scootercentrum.com

