Algemene voorwaarden KanoHurenHolland
Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en
huurovereenkomsten van KanoHurenHolland.
2.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor zover zij schriftelijk of digitaal
anders zijn overeengekomen.
Definities
3.
Voor de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Huurder
Huurperiode
Huurprijs
Kano
Vaarroute
Verhuurder
Verhuurlocatie

De huurder van één of meer door de verhuurder ter beschikking gestelde kano’s,
waaronder ook degene wordt begrepen die (mede) van de kano gebruik maakt.
De door huurder en verhuurder overeengekomen huurperiode.
De door partijen overeengekomen huurprijs.
De aan huurder ter beschikking gestelde kano, inclusief peddel, zwemvest en
andere bijbehorende materialen.
De vaarroute die geen beroepsmatig vaarverkeer kent; het AmsterdamRijnkanaal behoort dus niet tot de vaarroute.
KanoHurenHolland, gevestigd aan de Herengracht 13, 1382AE Weesp.
Herengracht 13, 1382AE Weesp, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Totstandkoming van de huurovereenkomst
4.
De huurovereenkomst komt tot stand door een schriftelijke of digitale bevestiging van de verhuurder,
dan wel door ondertekening van de huurovereenkomst.
Gebruiksregels
5.
De huurder verklaart:
•
•
•
•

de kano voorafgaande aan het gebruik op deugdelijkheid te zullen controleren;
de kano in goede staat ter beschikking te hebben gekregen zodra hij van de kano gebruik maakt;
de kano in dezelfde staat aan de verhuurder te zullen retourneren;
de kano te gebruiken in overeenstemming met:
•
•
•
•

het bepaalde in de huurovereenkomst;
deze algemene voorwaarden;
de toepasselijke wet- en regelgeving;
de instructies en aanwijzingen van de verhuurder;

• de vaarroute met verhuurder te hebben besproken;
• over voldoende vaardigheden te beschikken om op deugdelijke wijze van de kano gebruik te
kunnen maken;
• de verhuurder te vrijwaren voor de gevolgen van het gebruik van de kano door minderjarigen;
• te kunnen zwemmen.
6.
Voor de huurder gelden de volgende verplichtingen:
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het gebruik van de kano op daartoe bestemde wijze;
het volgen van de vaarroute;
het zoveel mogelijk aan de rechterkant varen;
het rekening houden met medegebruikers op het water, waaronder vissers langs de waterkant;
deze dient de huurder op ruime afstand te passeren;
• bij (naderende) conflicten te allen tijde te streven naar een minnelijke oplossing;
• het onmiddellijk in kennis stellen van de verhuurder van calamiteiten;
• het op tijd retourneren van de kano op de verhuurlocatie en, mocht dit onverhoopt niet mogelijk
zijn, de verhuurder hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.
•
•
•
•

7.
Het is de huurder verboden om:
•
•
•
•
•
•
•

meer personen in de kano toe te laten dan het aantal zitplaatsen;
personen toe te laten die niet WA-verzekerd zijn;
personen toe te laten die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;
overlast aan derden te bezorgen;
aan te meren onder en aan bruggen, aan tuinen van aanwonenden en aan boten of andere zaken;
afval overboord te gooien;
de kano op enig moment onbeheerd te laten.

Betaling
8.
De huurder dient, voorafgaande aan de huurperiode, aan de verhuurder de volledige huurprijs te
betalen.
Aansprakelijkheid
9.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor enige schade aan personen of zaken tijdens de huurperiode,
tenzij en voor zover deze schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder.
10.
De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de huurprijs tenzij de schade is ontstaan door
opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder.
Overmacht
11.
In geval van overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt de huurovereenkomst geacht te zijn
ontbonden. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in wet- en regelgeving geldt, mede verstaan:
•
•

het niet op tijd aanwezig zijn van voldoende kano’s, als gevolg van een niet door de
verhuurder veroorzaakte omstandigheid;
zodanige weersomstandigheden dat het niet verantwoord is om te varen.

12.
In geval van overmacht heeft de huurder recht op restitutie van het door hem aan de verhuurder
betaalde bedrag.
Beëindiging van de overeenkomst
13.
De verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in elk
van de volgende gevallen:
• de huurder schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van enige verplichting;
• de huurder blijkt niet in staat om een kano te besturen of brengt een onverantwoord risico voor
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hem of voor derden met zich mee;
• de huurder meldt zich later dan dertig minuten na het overeengekomen tijdstip bij de
verhuurlocatie.
14.
Bij een omstandigheid als in het voorgaande lid bedoeld, blijft de huurder de volledige huurprijs
verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding.
Geschillen en toepasselijk recht
15.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.
De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

KanoHurenHolland, Herengracht 13, 1382 AE Weesp.
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