
 

Huurvoorwaarden “Stormvogel“ van Sylfe Zeiltochten 
 

1. Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische 

wilsovereenstemming. De bevestiging van de huurovereenkomst dient ten behoeve van 

administratieve bevestiging. 

2. Een borg van tenminste € 200,- (alleen in overeenstemming met de verhuurder kan 

hiervan afgeweken worden) dient voor afvaart betaald te zijn aan de verhuurder. Het schip is 

WA-verzekerd. Bij schade, veroorzaakt door de huurder, geldt een eigen risico van € 300,- 

per schade geval. Bij onbehoorlijk gebruik heeft de verhuurder het recht het betreffende 

vaartuig terug te halen zonder terugbetaling van de betaalde gelden. 

3. Een schipper moet meerderjarig zijn en verklaart over voldoende vaarervaring  te 

beschikken. 

4. 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 kan naast onderstaande regels afhankelijk zijn van de beperkte zeilervaring van 

de huurder. 

Bij windkracht 4 dient er 1 rif te worden gestoken. 

Bij windkracht 5 dienen er 2 riffen te worden gestoken. 

Bij windkracht 6 of meer mag er niet worden uitgevaren. 

5. Vaargebied; Nederlandse binnenwateren met uitzondering van de grote rivieren, 

IJsselmeer en Waddenzee.  

6. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de 

huurder. 

7. De huurder is verplicht ieder geval van storing of schade onmiddellijk te melden aan de 

verhuurder. Niet gemelde schade en/of vermissingen worden voor 100% in rekening 

gebracht van de huurder. In geval van schade door derde, dient de huurder een schriftelijke 

verklaring van de derde te kunnen overleggen, met voldoende gegevens van de stuurman, 

eigenaar, situatietekening en eventueel rapport waterpolitie (0343 535355), plaats, getuigen 

en verzekeringsmaatschappij. 

8. Tijdens de huurtermijn dient de huurder regelmatig sluitingen en bouten van staand en 

lopend want te controleren. 

9 Het vaartuig dient schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht. Voor inlevering 

aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten 

schoongemaakt te zijn. Bij te laat inleveren wordt € 50,- per uur gerekend, tenzij de verlate 

teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend. 

10 Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn. 

11 Inventaris en overige gehuurde of meegekregen zaken dient op dezelfde wijze 

neergelegd en geretourneerd te worden als bij aanvaarding van het huurobject. 

12 De huur van het vaartuig is inclusief 1 liter brandstof. Extra gebruik wordt achteraf 

verrekend via de borg. 


