
HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN
PONSENDT BOOT & SLOEP VERHUUR

BON NR:

Deze huurovereenkomst bevestigd de overeengekomen afspraken tussen de huurder en de Ponsendt boot & 
sloep verhuur voor de huur van onderstaand vermeld vaartuig  van Ponsendt boot & sloep verhuur. De voorwaar-
den die van toepassing zijn en waar u rekening mee dient te houden staan vermeld op de achterzijde van deze 
overeenkomst. 

   €    €

st.   st.   

Huurprijs*1

Gecontroleerd*1

Schade*2

Omschrijving van schade

Namens Ponsendt bootverhuur

locatie / plaats op het vaartuig

Huurdatum

Borgsom*2

Achternaam

Boot -
omschrijving

F |   HUURPRIJS & BETALING

G |   VAARTUIG INSPECTIE

E |   HUURPERIODE

B |   GEGEVENS HUURDER

C |   GEGEVENS VAARTUIG

Betalingswijze*3

*1 De (kale)huurprijs voor het vaartuig excl evt. extra accessoires en/of catering /  *2 Het borg bedrag betreft tevens ook 
het eigen risico /  *3 Het volledige bedrag dient te zijn voldaan voor afvaart

*1 het vaartuig is door de verhuurder gecontroleerd op de benoemde controlepunten / *2 reeds bestaande schade 
wordt hier gemeld en valt derhalve buiten de aansprakelijkheid / *3 Zie ook omschrijving en tekening

let op! In noodgevallen, bij vertraging of bij schade belt u ons het 
dan op ons telefoonnummer 06 814 333 91.
Noodgeval waarbij iedere seconde telt? 112: ook op het water!

Vaargebied*1 Vaarbewijs 
plichtig ?

D |   VAARTUIG GEBRUIK

Opvarenden*2

*1 Nuldernauw, Nijkerkernauw, Zeewolde wateren, Veluwemeer en Wolderwijd / *2 opvarenden in volwassenen / *3 
Inrichting van de kuip voor afvaart van het vaartuig. deze keuze is bepalend voor de gehele huurperiode. het vaartuig 
beschikt over 1 opbergruimte ten behoeve van gebruik voor de huurder.

H |  ONDERTEKENING & AKKOORD

Datum Tijdstip

Aldus in tweevoud opgemaakt en door beide partijen voor afvaart overeenge- komen en 
ondertekend ten kantore van PONSENDT;

Huurperiode

Straatnaam

Bootmerk

Voornaam

Type vaartuig

Huisnr.

Model

Voorletter(s)

Postcode

Lengte

Woonplaats

Breedte Diepgang

Tank inhoud

Vermogen 
(PK)

Telefoon

Hull - nummer

Type ID bewijs

Ponsendt

3891 AC Zeewolde

Bolhaven 10

06 814 333 91

ponsendt@gmail.com

Handelsnaam

A |   GEGEVENS VERHUURDER

Straatnaam Huisnr.

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail adres

E-mail adres

Motor

Nr. ID bewijs

Motornummer

Brandstof

Accessoires*1

*1 optioneel bij te huren / *2 op verzoek te verkrijgen, indien vooraf 
aangegeven bij boeking. / *3 Afhankelijk van keuze zonnedek / rondzit

Paspoort

Benizine

Motorboot

identiteitskaart

Diesel

Rijbewijs

Fender (2)

Ochtend (09:00 - 12:00)

Vaartuig afgetankt

Geen schade

Accesoires aanwezig

Contant

Dag (09:00 - 17:00)

Periode, van tot en met

Middag (12:30 - 16:00)

Vaartuig schoon

Binnenzijde*3 Buitenzijde*3

Schade gecontroleerd

PIN / Credit card

Lijnen (2) Zwemtrap

Anker & lijn Zitzakken (6) Rugkussens

Top / heklicht

Peddel Stoffer & blik Reinigingsset

Zwemvest(en)*1 Sierkussens*2

Consoleboot Sloep

handtekening verhuurder

Namens de huurder

handtekening huurder



Verplichtingen van de verhuurder 

1. Aan het begin van de huurperiode overhandigt de verhuurder het 
vaartuig aan de huurder. De verhuurder draagt er verantwoordelijk 
voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en geschikt is voor het 
gebruik waar het bestemd voor is, uitgerust met een veiligheidsuitrus-
ting die deugdelijk is voor het vastgestelde vaargebied. 

2. De verhuurder draagt de verantwoordelijkheid voor het leveren van 
een vaartuig met volle brandstoftank aan de huurder bij aanvang van 
de huurperiode. 

3. De verhuurder zal de borg (of evenredig deel in verband met schade 
of kosten die nog te verrekenen zijn) terug betalen aan de huurder na 
de huurperiode.  

4. De verhuurder heeft het vaartuig ten bate van de huurder verzekerd 
tegen diefstal, wettelijke aansprakelijkheid en casco schade voor de 
vaart in het vaargebied dat tussen verhuurder en huurder is overeen-
gekomen.  

5. De kosten voor herstel van defecten en van normaal onderhoud zijn 
voor rekening van de verhuurder.  

Verplichten van de huurder 

6. Vooraf aan het afvaren dienen beide partijen de overeenkomst 
akkoord te tekenen en dienen zowel de borg- en huursom evenals 
aanvullende kosten te zijn betaald aan de verhuurder. De huurder 
ontvangt een afschrift van de overeenkomst en een kwitantie. 

7. Ten tijde van de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor 
correct gebruik van het vaartuig en het periodiek controleren en vei-
ligstellen van het vaartuig, de inventaris en de motor. Na afloop van 
de huurperiode overhandigt de huurder het vaartuig op de overeen-
gekomen plaats en tijd aan de verhuurder in dezelfde staat als waarin 
de huurder het vaartuig ontving. 

8. De huurder dient gedurende de duur van de overeenkomst het 
gehuurde voor persoonlijk gebruik te gebruiken in de in de huurover-
eenkomst aangegeven bestemming. Het vaartuig verhuren, in gebruik 
geven aan derden of leasen zonder vooraf toestemming te vragen 
aan de verhuurder mag de huurder niet. 

9. Bij het afhalen van het vaartuig is de huurder verplicht een geldig 
legitimatiebewijs aan de verhuurder te overhandigen. De verhuurder 
zal hier een kopie van maken en toevoegen aan zijn deel van de huur-
overeenkomst tijdens de overeengekomen huurperiode. De huurder 
geeft aan hier nadrukkelijk akkoord mee te gaan. Op het moment dat 
alle kosten die betrokken zijn bij de overeenkomst door de huurder 
voldaan zijn, wordt de kopie door de verhuurder vernietigd 

10. Indien noodzakelijk, dient de huurder de voor het vaartuig geschikte 
brandstof te tanken. Schade die ontstaat door het toedienen van de 
verkeerde brandstof komt voor rekening van de huurder. 

11. Het is de huurder niet geacht om huisdieren mee te nemen op het 
vaartuig. 

12. De huurder is verplicht tot het vaartuig retourneren in een schone 
staat. Instructies ten behoeve van het schoonmaken van het vaartuig 
worden bij ontvangst van het voertuig aan de huurder overhandigd. 
Zodra de huurder deze verplichting niet nakomt, worden de schoon-
maakkosten bij de huurder in rekening gebracht met een minimum 
van €25,00 (incl. BTW). 

13. Het is niet toegestaan voor de huurder om het vaartuig te gebruiken 
voor wedstrijden op basis van behendigheid of snelheid. Ook het 
vaartuig gebruiken om andere objecten of vaartuigen voor te trekken, 
duwen, slepen, etc. is niet toegestaan. 

14. De huurder dient zich te houden aan de vaarregels die plaatselijk 
gelden ten aanzien van snelheid en het varen binnen het aangegeven 
vaargebied (betonning/boeien, verboden invaarten). 

15. De huurder moet zo spoedig mogelijk de verhuurder bekend maken 
over schade van welke aard dan ook, ofwel feiten en/of omstandig-
heden die terecht tot schade en/of herstelkosten kunnen leiden. De 
huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder 
met betrekking tot het vaartuig en de rechten van de verhuurder. Het 
niet nakomen van deze vaststelling kan leiden tot volledige aanspra-
kelijkheid voor schade en kosten voor de huurder. 

16. Kosten die rechtstreeks verbonden zijn met het gebruik van het vaar-
tuig, zoals bekeuringen, haven-, kade-, liggelden, zijn voor rekening 
van de huurder. 
 
 

HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN PONSENDT BOOT & SLOEP VERHUUR
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de huur van vaartuigen van Ponsendt boot & sloep verhuur en bevestigen de afspra-
ken die gemaakt zijn tussen huurder en verhuurder. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk op het boekingsformulier worden 

afgeweken middels het hiervoor bedoelde opmerkingen veld.

 

Aansprakelijkheid 

17. De huurder is verplicht om gepaste maatregelen te nemen om scha-
de aan het voertuig en eventuele (gehuurde) accessoires te beperken 
en te voorkomen. 

18. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen 
of persoonlijk letsel van huurder en opvarenden, indien veroorzaakt 
door tekortkoming van de verhuurder. 

19. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig 
en eventueel bijkomstige accessoires, voorzeker niet gedekt door 
de verzekering, die ontstaan is in de tijd dat de huurder het vaartuig 
onder zich heeft. Gevolgschade wordt ook gezien als schade. 

20. Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is gelijk 
aan de hoogte van de borgsom. In geval van aansprakelijke schade, 
krassen, zichtbare beschadigingen en deuken vallen ook hieronder, 
wordt de borgsom ingehouden. In geval van meerdere gebeurte-
nissen kan de huurder aansprakelijk worden gehouden voor het 
eigen risico per gebeurtenis. Als de kosten van de schade lager zijn 
dan de ingehouden borgsom, zal de verhuurder na afhandeling en 
herstel van de schade het restant van de borgsom terug storten aan 
de huurder. Ingeval dat de schade op een tegenpartij kan worden 
verhaald, zal de verhuurder het eigen risico of de borgsom na afwik-
keling terugstorten aan de huurder. 

21. De huurder is geheel en al aansprakelijk voor de door hemzelf ver-
oorzaakte (gevolg-) schade ingeval hij buiten het toegestane vaarge-
bied het vaartuig gebruikt.  

Annulering 

22. De huurder heeft recht op kosteloze annulering tot 48 uur voor de 
huurovereenkomst. In het geval dat er 48 uur voor of minder dan 
48 uur voor de huurperiode wordt geannuleerd, wordt 50% van de 
huurprijs bij de huurder in rekening gebracht. 24 uur van tevoren 
annuleren of minder dan 24 uur is niet mogelijk. 

23. Bij slecht weer en voorafgaand aan de huurperiode heeft de huurder 
recht de huur van het vaartuig kosteloos te verplaatsen naar een 
andere datum. Onder slecht weer wordt hevige regenval, storm en 
onweer verstaan. Dit geldt niet voor het vroegtijdig afbreken van de 
huurperiode. 

Niet nakomen van verplichtingen 

24. Het is niet toegestaan voor de huurder om het vaartuig te betre-
den met meer personen dan het door de verhuurder vastgestelde 
maximale aantal. Ook is het niet toegestaan voor de huurder om het 
vaartuig anders te gebruiken dan de door de verhuurder bedoelde 
gebruik. 

25. In het geval dat het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de 
afgesproken plaats wordt overhandigd, heeft de verhuurder recht 
op het vermeerderen van de borgsom met  €20,00 per kwartier. Ook 
behoudt de verhuurder het recht op vergoeding van verdere (gevolg-) 
schade.  

26. De verhuurder kan op elk moment de overeenkomst, eenzijdig beëin-
digen, zonder restitutie van de huursom over te gaan als: de huurder 
zich niet houdt aan de huurvoorwaarden of overlast veroorzaakt in 
de havens of het vaargebied. Dit is ter beoordeling van de verhuur-
der. 

27. De huurder is verantwoordelijk voor het dragen van de zorg van een 
schipper, kapitein of  stuurman die altijd bij het besturen van het 
vaartuig nuchter is en blijft.  

28. In het geval dat de huurder zonder berichtgeving meer dan 30 minu-
ten te laat arriveert dan het afgesproken tijdstip, heeft de verhuurder 
recht op het (opnieuw) verhuren van het vaartuig.

29. In het geval dat het vaartuig niet in dezelfde staat wordt overge-
dragen als de staat waarin de huurder het vaartuig ontving, is de 
verhuurder bevoegd om het vaartuig in de staat te herstellen naar de 
staat bij aanvang van de huurperiode op kosten van de huurder. Dit 
geldt niet als bedoelde kosten zijn afgedekt door de verzekering. 

Boedelbeschrijving 

30. Bij het vertrek ontvangt de huurder een vaartuig met accessoires 
zoals benoemd en in de huurovereenkomst. Bij schade en/of verlies 
gelden de voorwaarden van aansprakelijkheid. De accessoires die 
zich in de afgesloten ruimtes bevinden, zijn niet voor gebruik van de 
huurder. 


