Algemene Voorwaarden Kanocentrum Molenwaard

Algemene Voorwaarden
Kanohuur Kanocentrum Molenwaard
Bij Kanocentrum Molenwaard kunt u, als gast, voor een dag of een dagdeel een kanohuren om daarmee te
water de Zuid-Hollandse polder te ontdekken. Om deze dienst zo aangenaam mogelijk te maken, zijn deze
regels en richtlijnen opgesteld. Bij het huren van een kano van Kanocentrum Molenwaard gaat u, als gast,
akkoord met de algemene voorwaarden.
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Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden ligt bij de gastenservice van Vakantiepark Molenwaard ter inzage,
wordt
kosteloos
op
verzoek
toegezonden
en
is
te
raadplegen
via
www.kanocentrummolenwaard.nl.
Voor alle gevallen en/of situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, behoudt
Kanocentrum Molenwaard zich het recht om mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te
stellen waaraan gehouden moet worden.
Definities
Huurder: De huurder van één of meer door de verhuurder ter beschikking gestelde kano’s.
Hieronder wordt ook degene begrepen die (mede) van een kano gebruikmaakt.
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij huurder zich verbindt om huurder tegen betaling
voor een ander te bepalen huurperiode een vaartuig in gebruik te geven.
Huurperiode: De door de huurder en verhuurder overeengekomen huurperiode.
Huurprijs: De door partijen overeengekomen huurprijs.
Het terrein: Hieronder wordt begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en overige
locaties op Vakantiepark Molenwaard.
Vaartuig: kano en andere toebehoren.
Verhuurder: Kanocentrum Molenwaard.
Verhuurlocatie: De locatie waar de verhuurder zijn bedrijf voert, te weten Bloklandsekade 5 te
Ottoland.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en van
huurovereenkomsten met de verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een vooraf overeengekomen periode, met als uitgifte en
inname punt de verhuurlocatie.
Verhuurder is gerechtigd om onverminderd de verschuldigdheid van de huurprijs, de
huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:
• Indien huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de
huurovereenkomst.
• Indien huurder, naar het redelijk oordeel van de verhuurder, niet in staat moet worden geacht
om het gehuurde vaartuig te besturen.
• Indien huurder of de personen ten behoeve van wie hij de huurovereenkomst heeft gesloten
zich later dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip bij de verhuurlocatie melden.
• Indien gebruik van het vaartuig in de gegeven omstandigheden naar het redelijk oordeel van
de verhuurder een onverantwoord risico met zich meebrengt voor huurder of voor derden.
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Parkeren
Op de parkeerplaats gelden de algemene verkeersregels. Om storingen in het verkeer te
voorkomen, dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Het is niet toegestaan
uw motorvoertuig op een andere plaats te parkeren dan onze medewerkers hebben aangegeven.
Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw
motorvoertuig op uw risico en op uw kosten van het terrein te verwijderen.
U kunt de parkeerplaats enkel op- en afrijden via de daartoe voorziene, duidelijk aangeduide
route. Op de parkeerplaats is de snelheid beperkt tot 10 km/u en hebben voetgangers altijd
voorrang.
Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein van Vakantiepark Molenwaard in de
aangegeven vakken; (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
Wilt u ervoor zorgen dat uw motorvoertuig goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in
uw voertuig laat liggen.
Het is verboden personen en/of dieren in uw motorvoertuig achter te laten.
Het parkeren van uw motorvoertuig op de parkeerplaats van Vakantiepark Molenwaard dan wel
buiten het terrein geschiedt geheel op eigen risico. Kanocentrum Molenwaard is bij inbraak of
diefstal van uw voertuig niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de
schade wordt veroorzaakt door storm, hagel, brand, explosie of andere buitengewone
gebeurtenissen.
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Vaarregels en vaargebied
De vaartuigen mogen uitsluitend worden gebruikt in gemeente Molenlanden. Het meenemen van
de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan.
Huurder dient te allen tijde rekening te houden met de natuur en met medegebruikers op het water
of aan de waterkant.
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige
kinderen.
Huurders moeten kunnen zwemmen, anders is het dragen van een zwemvest verplicht.
Voor kinderen onder 6 jaar is het dragen van een zwemvest verplicht, kinderen jonger dan 3 jaar
mogen niet kanovaren, ook niet met zwemvest.
De verhuurder behoudt zich het recht om verhuur te weigeren aan personen jonger dan 18 jaar.

6.
6.1.
6.2.

Verplichtingen van verhuurder
De verhuurder stelt het vaartuig ter beschikking aan de huurder voor de afgesproken periode.
De verhuurder zorgt ervoor dat het vaartuig geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
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Verplichtingen van huurder
Boot(boten) bemand door huurder(s) dienen door dezelfde persoon(personen) te worden
ingeleverd, het onderweg wisselen door bemanning(inzittenden)of boten is niet toegestaan.
De boten moeten vrij van vuil en afval worden ingeleverd. Er staan afvalbakken bij aankomst.
De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder en diens
personeel.
De huurder en opvarenden garanderen over voldoende vaardigheden te beschikken om op een
zorgzame en veilige wijze van het vaartuig gebruik te maken.
De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
Het is verboden om gebruik te maken van de vaartuigen onder invloed van alcohol en/of drugs.
Het is verboden om afval overboord te gooien.
De huurder verbindt zich om niet met meer personen gebruik te maken van het vaartuig dan vooraf
is overeengekomen of is toegestaan per vaartuig.
Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
De huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op en rondom het water.
De huurder dient het vaartuig in gelijke staat als bij in ontvangst neming aan verhuurder te
retourneren binnen de overeengekomen huurperiode.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

Postadres
Kanocentrum Molenwaard
Bloklandsekade 5
2975 LA Ottoland

Bezoekadres
Kanocentrum Molenwaard
Bloklandsekade 5
2975 LA Ottoland

Telefoonnr. +31 (0) 184 784 078
E-mail: info@vakantieparkmolenwaard.nl
Website: www.kanocentrummolenwaard.nl

Algemene Voorwaarden Kanocentrum Molenwaard

8.
8.1.
8.2.
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

8.9

9.
9.1.
9.2.

9.3.

Veiligheid en aansprakelijkheid
Kanocentrum Molenwaard is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, schade of diefstal. Bij
diefstal zal altijd contact worden opgenomen met de politie.
Verloren kano’s (gezonken), paddel(s), zwemvest(en) of andere toebehoren dienen te worden
vergoed, te weten per vergelijkbare kano prijs volgens prijslijst leverancier.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen bezittingen. Gasten dienen op het terrein gevonden
voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. Verloren voorwerpen worden maximaal twee
maanden bewaard.
Het is voor onze medewerkers toegestaan om uw jas(sen)/tas(sen) in te zien.
Kanocentrum Molenwaard wijst u erop dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter
bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.
Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag ten
aanzien van andere gasten en/of medewerkers van Kanocentrum Molenwaard wordt niet
getolereerd. Indien u zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, wordt u onmiddellijk van het
terrein verwijderd en wordt de huurovereenkomst ontbonden. De politie kan hierbij ingeschakeld
worden.
Het dragen van vuurwerk, wapens, messen of andere gevaarlijke voorwerpen/materialen is
verboden. Kanocentrum Molenwaard behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het
terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
Reserveringen
Het maken van reserveringen voor een of meer vaartuigen is mogelijk via internet, telefonisch of
ter plaatse bij de Gastenservice van Vakantiepark Molenwaard.
Annuleringen door huurder is mogelijk en dient doorgegeven te worden aan de verhuurder.
Redenen om te annuleren zijn weersomstandigheden of wanneer de reservering is gemaakt door
een persoon jonger dan 18 jaar.
Wijzing van een bevestigde huurperiode is mogelijk bij een gezamenlijke overeenstemming tussen
huurder en verhuurder.
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Betaling
Betaling voor het huren van een vaartuig kan bij het reserveren online worden afgerekend of ter
plaatse bij de Gastenservice van Vakantiepark Molenwaard door middel van een contante betaling
of pinbetaling.
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Overmacht
De huurder behoudt zich het recht om bij slecht weer, dat wil zeggen, regen, storm of (kans op)
onweer, alsmede om persoonlijke redenen de reservering te annuleren.
Indien Kanocentrum Molenwaard door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, geldt
geen geld-terug-regeling.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Kanocentrum Molenwaard geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kanocentrum
Molenwaard niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval,
maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog,
maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en
transportbelemmeringen.
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Overige
Bij niet-naleving van één of meerdere in de algemene voorwaarden opgenomen regels staat het
Kanocentrum Molenwaard vrij om, zonder nadere aankondiging, personen van het terrein te
(doen) verwijderen en/of de toegang tot het terrein te ontzeggen. Deze persoon maakt in dat geval
geen aanspraak op restitutie en/of schadevergoeding. Dat laat evenwel onverlet dat het
Kanocentrum Molenwaard vrijstaat om, indien zij ter zake kosten moet maken, die kosten op deze
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persoon te verhalen en/of om de eventuele (gevolg)schade, die Kanocentrum Molenwaard door
de handelwijze van deze persoon heeft geleden, lijdt en/of zal lijden, op deze persoon te verhalen.
Klachten kunnen vóór vertrek bij de Gastenservice van Vakantiepark Molenwaard worden gemeld
of binnen twee dagen na bezoek per mail via info@vakantieparkmolenwaard.nl. Kanocentrum
Molenwaard streeft ernaar om klachten binnen vijf werkdagen na de melding af te handelen.
Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de directie van Kanocentrum
Molenwaard.
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