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1. Toepasselijkheid en definities 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de huur en verhuur van de sloepen of 
overige vaartuigen die  ter beschikking worden gesteld door Sloepverhuur Groningen, een 
vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven in het 
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 77871286 (hierna: 
Sloepverhuur Groningen). 

1.2 In deze AV wordt onder het begrip Huurder verstaan: de persoon die met Sloepverhuur 
Groningen een overeenkomst sluit met betrekking tot de huur/gebruik van een sloep/vaartuig. 

1.3 De sloep/het vaartuig dat Huurder van Sloepverhuur Groningen huurt wordt hierna aangeduid 
als het Gehuurde. 

2. Totstandkoming overeenkomst 

2.1 Tussen Sloepverhuur Groningen en Huurder komt via elektronische weg een overeenkomst 
tot stand op het moment waarop Huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen op 
het door haar opgegeven e-mailadres (hierna: de Overeenkomst). Behoudens door de 
Huurder te leveren tegenbewijs wordt de reserveringsbevestiging geacht te zijn ontvangen op 
het moment dat zij volgens het systeem van Sloepverhuur Groningen is verzonden. 

2.2 Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen is Huurder de gehele huursom ineens 
verschuldigd aan Sloepverhuur Groningen. Betaling van de gehele huursom dient minimaal 12 
uren voor aanvang van de huurperiode te hebben plaatsgevonden, behoudens gevallen waarin 
het sluiten van de Overeenkomst minder dan 12 uren voor aanvang van de huurperiode heeft 
plaatsgevonden in welk geval betaling zo spoedig mogelijk doch voor aanvang van de 
huurperiode dient plaats te vinden. 

3. Beëindiging van de Overeenkomst door Sloepverhuur Groningen 

3.1 Indien Huurder haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze AV niet nakomt,         
waaronder maar niet beperkt tot betaling van de volledige huursom op de in artikel 2.2 
overeengekomen wijze, is Sloepverhuur Groningen gerechtigd de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling te ontbinden en – indien van toepassing - het gehuurde onmiddellijk weer in haar 
macht te nemen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. 

3.2 Sloepverhuur Groningen is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst onder volledige teruggave 
van de huursom op te zeggen indien zij dit geraden acht, waaronder bij maar niet beperkt tot 
slechte weersomstandigheden, zulks ter volledige discretie van Sloepverhuur Groningen.  

3.3 Indien Sloepverhuur Groningen zich op grond van dit artikel 3 genoodzaakt ziet de Overeenkomst 
op te zeggen wegens een aan Huurder te wijten omstandigheid waaronder maar niet beperkt tot 
dronkenschap, gebruik van verdovende middelen en/of minderjarigheid van Huurder, is Huurder 
aan Sloepverhuur Groningen verplicht de door Sloepverhuur Groningen geleden schade te 
vergoeden welke, onder voorbehoud van alle overige wettelijke rechten van Sloepverhuur 
Groningen, tenminste zal bestaan uit de overeengekomen huursom.  

3.4 Indien het Gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip weer in de macht van Sloepverhuur 
Groningen is gebracht, is Huurder aan Sloepverhuur Groningen € 50,- per half uur in rekening 
gebracht met een maximum van €150,- .  

3.5 Sloepverhuur Groningen heeft tegenover Huurder geen enkele verplichting om haar schadeloos te 
stellen voor de gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst. 
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4. Beëindiging van de Overeenkomst door Huurder 

4.1 Huurder is tot 48 uren voor aanvang van de huurperiode gerechtigd de Overeenkomst op te 
zeggen onder volledige teruggave van de huursom.  

4.2 Indien Sloepverhuur Groningen haar verplichtingen jegens Huurder niet nakomt, heeft 
Huurder het recht de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden middels 
een schriftelijke mededeling, indien de tekortkoming dit rechtvaardigt. Sloepverhuur 
Groningen zal in dat geval zo spoedig mogelijk alle reeds uit hoofde van de Overeenkomst 
betaalde bedragen terugbetalen. Sloepverhuur Groningen heeft tegenover Huurder geen 
enkele verplichting om haar schadeloos te stellen voor de gevolgen van de beëindiging van de 
Overeenkomst. 

5. Verplichtingen van partijen 

5.1 Sloepverhuur Groningen zal het Gehuurde in goede staat op het overeengekomen tijdstip aan 
de Huurder ter beschikking stellen. Sloepverhuur Groningen zal er voor instaan dat het 
Gehuurde geschikt is voor het gebruik waarvoor zij is bestemd.  

5.2 Huurder zal het Gehuurde als een goed schipper en in overeenstemming met haar 
bestemming gebruiken.  

5.3 Indien Huurder bij aanvang van de huurperiode huisregels van Sloepverhuur Groningen heeft 
ontvangen, verplicht zij zich deze in acht te nemen tijdens het gebruik van het Gehuurde. 

5.4 Huurder zal, onder meer:  
a. het Gehuurde slechts gebruiken op de Nederlandse binnenwateren; 
b. geen veranderingen aan het Gehuurde aanbrengen; 
c. het Gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Sloepverhuur Groningen niet in 

gebruik aan een derde (waaronder begrepen opvarenden die tot het gezelschap van 
Huurder behoren) afstaan; 

d. aan het einde van de huurperiode het Gehuurde weer in de macht van Sloepverhuur 
Groningen brengen, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar de 
Huurder het Gehuurde in gebruik heeft genomen; en  

e. alle kosten verbonden aan het gebruiken van en het varen met het Gehuurde, 
waaronder maar niet beperkt tot havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, 
liggelden en kosten op zich nemen waarbij tevens geldt dat Huurder, indien de 
huurperiode langer duurt dan [12/24 uur] zelf in geschikte brandstof zal voorzien.  

6. Waarborgsom en verzekering.  

6.1 Bij aanvang van de huurperiode betaalt Huurder aan Sloepverhuur Groningen een contante 
borgsom van € 150,- per Gehuurde (hierna: de Waarborgsom).  

6.2 Tijdens evenementen of bijzondere omstandigheden, volledig ter discretie van Sloepverhuur 
Groningen, is Sloepverhuur Groningen gerechtigd  de Waarborgsom te verhogen tot maximaal 
€ 450,-, hetgeen zij de Huurder minimaal 24 uur (of zo spoedig mogelijk na het aangaan van 
de Overeenkomst) voor het ingaan van de huurperiode zal mededelen.  

6.3 De Waarborgsom wordt aan het einde van de huurperiode contant aan de Huurder 
terugbetaald als de Huurder het Gehuurde tijdig, schadevrij en schoon weer in de macht van 
Sloepverhuur Groningen heeft gebracht.  

6.4 Indien de Huurder het Gehuurde niet naar tevredenheid van Sloepverhuur Groningen 
terugbrengt na de huurperiode, is Sloepverhuur Groningen gerechtigd de daar redelijkerwijs 
uit voortvloeiende kosten en/of schade te verrekenen met de Waarborgsom.  

6.5 De sloep(en) die Huurder van Sloepverhuur Groningen huurt is/zijn verzekerd. Sloepverhuur 
Groningen heeft het Gehuurde ten behoeve van de verhuur slechts verzekerd voor de vaart 
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op de Binnenwateren, waartoe uitdrukkelijk niet behoren: Waddenzee, de Noordzee en/of het 
IJsselmeer. Gebruik buiten de Nederlandse binnenwateren is geheel voor het eigen risico van 
Huurder. 

7. Inventaris 

7.1 Huurder is verplicht de inventaris die onderdeel is van het Gehuurde bij vertrek te controleren. 
Als de inventaris niet volledig is, dan dient de Huurder dit voor vertrek aan Sloepverhuur 
Groningen te melden zodat voor aanvulling van de inventaris kan worden gezorgd. Als aan het 
einde van de verhuurperiode blijkt dat de inventaris niet compleet is, is Huurder verplicht de 
zijn de nieuwwaarde van de ontbrekende onderdelen aan Sloepverhuur Groningen te 
vergoeden, tenzij de Huurder kan aantonen dat dat het ontbreken hiervan niet aan haar schuld 
te wijten valt.  

7.2 Sloepverhuur Groningen is gerechtigd de op grond van art. 7.1 ontstane schade met de 
Waarborgsom te verrekenen. Voor zover de Waarborgsom niet toereikend is, zal zij het 
resterende bedrag bij de Huurder in rekening brengen. 

8. Aansprakelijkheid, schade en aanvaringen 

8.1 Huurder verklaart zich er van bewust te zijn dat hij zelf aansprakelijk is voor de veiligheid van 
personen en goederen die zich tijdens de verhuurperiode aan boord van het Gehuurde 
bevinden. Huurder kan Sloepverhuur Groningen niet aansprakelijk stellen voor ongevallen met 
personen aan boord, of voor schade aan of het verlies van goederen die zich aan boord 
bevinden tijdens de verhuurperiode.  

8.2 Schade die tijdens de verhuurperiode is ontstaan door de volgende feiten, komt volledig voor 
rekening van de Huurder: 

a. schade door te varen en/of aan te leggen op verboden plaatsen; 
b. schade door ‘s nachts (waarbij geldt dat hiervan sprake is indien 1 uur na 

zonsondergang is verstreken) te varen; 
c. schade door onzorgvuldig gebruik van het gehuurde of andere apparatuur waardoor 

brand ontstaat; 
d. schade door te varen bij windkracht 6 en daarboven; 
e. schade door deelneming aan wedstrijden; en/of 
f. schade ontstaan door opzet of bewust roekeloos gebruik van het Gehuurde.  

8.3 De Huurder is verplicht schade direct te melden en zal het (laten) verrichten van reparaties 
slechts met toestemming van Sloepverhuur Groningen uitvoeren. Sloepverhuur Groningen 
bepaalt daarbij de wijze waarop de schade wordt afgehandeld. 

8.4 Bij een aanvaring dient Huurder de volgende procedure te volgen: 
a. direct de waterpolitie inlichten en een proces-verbaal laten opmaken; 
b. adres(sen) van derden noteren en foto`s maken van ongeval locatie; 
c. omschrijving van de toedracht van de aanvaring noteren en door beiden partijen laten 

ondertekenen; en 
d. contact opnemen met Sloepverhuur Groningen en de betreffende gegevens 

doorgeven.  

Sloepverhuur Groningen T.N.V. R.M. Walstra & M.J. Moes KVK: 77871286 

 


