
Voorwaarden Huur pleziervaartuig  

A.  Verplichtingen verhuurder: Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen: 

1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;  
2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;  
3. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;  
4. Met gevulde brandstoftank  

B.  Verplichtingen huurder 
Huurder is verplicht: 

1. De verschuldigde huursom te voldoen; 
2. De instructies van de verhuurder op te volgen, zowel mondeling als schriftelijk onder artikel H op dit 

contract;  
3. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven;  
4. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de 

huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder.  

C. Niet nakoming  

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht op de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.  

2. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige 
vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.  

F. Kosten tijdens verhuur  

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis-, en 
liggelden, e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.  

2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische 
defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact 
opnemen met de verhuurder. 

G. Schade  

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt 
huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.  

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- 
en bergingskosten. LET OP: schade aan het gehuurde vaartuig wordt NIET gedekt door een eventuele WA 
verzekering van de huurder! De kosten van de schade zullen daarom door de huurder zelf moeten worden 
vergoed aan de verhuurder! 

H. Algemene vaarregels 

1. De maximale vaarsnelheid op de Alblas is 6 km per uur. De sloepen zijn begrensd op deze snelheid. Vaart u 
toch te snel, dan beschadigt u afgemeerde vaartuigen en ondermijnt u de oevers langs de Alblas. Sneller 
varen dan de maximum snelheid kan bij een controle resulteren in een boete vanaf €95,-. Deze is voor eigen 
rekening van de huurder. We adviseren de app Speedometer gratis te downloaden. Op de ‘fiets stand’ ziet u 
uw snelheid. 

2. U dient een legitimatiebewijs bij u te hebben; Waterpolitie en Waterschap patrouilleren regelmatig 
3. Minderjarigen jonger dan 12 jaar mogen niet een motorboot besturen, ook niet onder toezicht. 
4. Varen na zonsondergang is wettelijk verboden. Huurders dienen dus vóór die tijd terug te zijn. 
5. Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn 

hoog en deze zijn voor kosten van de huurder zelf. 
6. Het is niet toegestaan met het vaartuig ergens aan te meren, op uitzondering van bij Restaurant de Krom en 

bij Le Barrage zelf. Houdt voldoende afstand tot de oevers, bewoners stellen hun privacy op prijs. 
7. De Bimini tops op de sloepen MOETEN omlaag zijn zodra er onder een brug, bomendek of onder een ander 

obstakel door wordt gevaren. 
8. Eigen consumpties zijn NIET toegestaan aan boord. Enkel consumpties verstrekt door Le Barrage. 
9. De sloepen van Le Barrage zijn alleen te huren in combinatie met lunch/diner voor of na het varen, of in 

combinatie van Le Barrage spijzen aan boord. 
10. Bij Kinderdijk mag u NIET verder varen dan de brug die is aangegeven op de routekaart die u meekrijgt. 


