
MYBOAT WATERSPORT

HUUR
CONTRACT
Saga AK27 Noorse Spitsgatter Ipvia



Hangen de fenders buitenboord op de juiste hoogte?
Boegschroef aan
Lijnen klaar voor gebruik
Windrichting

Aankomst en vertrek 
Voor de dag van aankomst is de aankomsttijd (check in) 14:00 uur en voor de dag van
vertrek is de vertrektijd (check out) 09:30 uur. Tenzij anders is overeengekomen.

Belangrijk 
Wij vragen om huurders met minimaal één ervaren stuurman. Vooral het aan- en afmeren
kan weer even wennen zijn. Ben je dus niet zo heel ervaren met dit type schip zorg er
dan voor dat je altijd rustig manoeuvreert. Het schip luistert goed naar wat je wilt en is
heel overzichtelijk. Maak gebruikt van de boegschroef! Vooruit varend luistert het schip
beter naar het stuurwiel dan achteruit, schrik daar niet van, rustig uitproberen en doe
voldoende stootwillen uit zodat je geen schade vaart. 
Voordat je gaat aanmeren, check je eerst altijd een aantal zaken: 

Wanneer je door een sluis vaart is het ten strengste verboden om de boot vast te
knopen en enige vorm. Je houdt de boot op zijn plek met behulp de pikhaak, of
door een lijn laten vieren over de bolders van de sluis! 

Starten van het schip
De motor start je met een sleutel. Druk eerst de gashandel naar in de ‘VRIJ” Draai de
sleutel naar rechts en houdt deze ca. 10 seconden vast (voorgloeien). Nooit starten
zonder voorgloeien!
Hierna start je de motor door de sleutel nog een slag naar rechts te draaien. 
Zet de motor op 1.200 toeren maar nog steeds in de vrijloop! (Knopje op de rechterzijkant
van de hendel indrukken vervolgens gashendel naar voren bewegen.)
Na een minuut zet je de handle in neutraal (klikje) en is deze gebruiksklaar. De motor
stop je door eerst door de motor in de vrij te zetten en daarna de stophendel uit te
trekken. (3 seconden)

Koken 
Kook er lekker op los en geniet van zelfgemaakte gerechten. Maar doe dit wel veilig!
Het kooktoestel werkt op de brandstof spiritus. Vul deze nooit van boven! Open de klep
(dit kan alleen wanneer de 2 kleppen van de gaspitten dicht staan) en giet voorzichtig wat
spiritus in de branders. Aansteken gaat met de bijbehorende lange aansteker. 
Het kooktoestel moet altijd op z’n plek staan om brand of schroeischade te
voorkomen! 

Let hier s.v.p. goed op. Er is een brandblusser en blusdeken aan boord, maar we hopen
dat je die nooit hoeft te gebruiken. Al het kook- en keukengerei, bestek, borden en
glaswerk vind je in de laden en kastjes in de keuken en in de cabine. 

Koelkast en koelkist 
Aan boord is een zeer goede 12V compressor koelkast met vriesvak. De temperatuur stel
je met de draaischakelaar. De koelkast kan altijd aanblijven wanneer je met regelmaat de
boot voorziet van walstroom. 



Water 
Er is een watertank watertank echter is dit geen drinkwater! Deze is bij te vullen onder
zitting in de punt van de boot. Tank regelmatig bij als je in een haven of dorp/stad ligt.
Voor drinkwater adviseren wij om flessen mee te nemen die je bijvult in de haven waar je
op dat moment ligt.

Elektriciteit 
Het schip beschikt over 2 grote lichtaccu’s van 105 Ah waarvan en een startaccu. De
lichtaccu’s voeden onderweg de koeling en verlichting. Wanneer de motoren draaien
worden deze bijgeladen. Via de haspel en walstroomkabel kun je 220V aan boord
gebruiken. Let erop dat je accu’s bij nooit helemaal leegmaakt. Voor het laden van
telefoons en iPads is er een 12V.USB stopcontact. Diverse 220V stopcontacten zijn aan
boord aanwezig, maar die werken alleen wanneer je bent aangesloten op de walstroom.
Vergeet bij vertrek uit een haven niet de gele walstroomverlengkabels weer mee te
nemen bij vertrek!

Toilet
De wc is een overboord toilet. Denk daaraan, en gebruik geen vochtig toiletpapier.
Gebruik enkel het toiletpapier dat op de boot beschikbaar is! Je pompt water binnen om
door te spoelen, de zwenkschakelaar staat dan in de positie naar links. Als je de wc wilt
droogpompen duw je de schakelaar helemaal naar rechts. Dan pomp je droog. Nadat de
wc droog is de schakelaar weer naar links zetten. Eventuele sporen verwijder je met de
borstel die daar speciaal voor is. In havens wordt aangeraden de beschikbare wc’s en
douches te gebruiken. 

Inventarislijst



 Slaapzak & slaapkussen
 Voldoende drinkwater in flessen 
 Handdoek 
 Theedoek
 Badhanddoek
 Vaatdoeken
 Afwasmiddel

Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de
vaarrichting aan te houden zoals die staat vermeld op de mogelijke routekaarten.
Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het
water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook
het niet te ruim nemen van bochten. 
Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, op hoeken van vaarwegen, en
aan woonboten.
Varen onder invloed van alcohol, drugs of verdovende middelen/medicijnen is niet
toegestaan.
Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen
en (andere) schepen groter dan 10 meter hebben te allen tijde voorrang.
Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de
vaartuigen en andere objecten en of boten alsmede de rondvaartboot.
Ouders zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op
minderjarige kinderen. Huren geschiedt volledig op eigen risico. - De verhuurder
adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen
zwemmen. Reddingsvesten zijn aanwezig op de boot.
Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden. 

Wat adviseren wij om mee te nemen? 

Aansprakelijkheid verhuurder 
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of
schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is,
voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig
op eigen risico.

Verantwoordelijkheid huurder 
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en
veiligheid van zichzelf en derden. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van
verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders.
Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is
verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen. 



Aan wedstrijden deel te nemen
Andere vaartuigen te slepen
De boot onder te verhuren 
Te varen boven windkracht 5
Tijdens onweersbuien of te varen 
Gedurende de nacht of sluizen te passeren
Varen onder invloed van alcohol of drugs.

Uitsluitingen 
Het is de huurder verboden 

De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig
gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel
gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem
aangegeven afmeerplaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het
weer. Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de
huurder. 

Annuleren
Annuleren zonder kosten kan tot 21 dagen voor dag van afvaart. Hierna is 100% van de
huursom verschuldigd. 

Betaling 
Bij het maken van de reservering wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. De
overige 50% wordt betaald op minimaal 21 dagen voor afvaart. De €750 borg wordt op de
dag van afvaart contant of per bankoverschrijving betaald.

Verzekering
Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander
volgens de algemene watersportpolis voorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag.
Huurder en opvarenden varen op eigen risico en voor eigen risico, verhuurder is niet
aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico voor de huurder bedraagt €
450,-- per gebeurtenis. 
Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De
volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed. Bij verlies van
onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij
omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere
schade in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op
wiens naam gehuurd wordt. 
Als waarborgsom voor de sloep wordt € 750,- gerekend, deze dient voor afvaart
betaald te worden. 

Te laat inleveren
Bij het te laat inleveren van de boot worden er extra kosten in rekening gebracht. De
kosten bedragen €25,- per uur. De uren worden naar boven afgerond.



Voornaam: 

Achternaam:  

Geboortedatum: 

Paspoort/ ID-kaart / Rijbewijs nr.:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

Datum:                                             

Naam Boot:

Handtekening Huurder                                         Handtekening Verhuurder


