
Verhuurreglement vletten en materialen 2016

Algemeen.
• De borg dient uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening huurovereenkomst te zijn over gemaakt op onderstaand 
  gironummer onder vermelding van factuurnummer.
• Het resterend bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang huurperiode te zijn voldaan.
• Indien de huurovereenkomst minder dan 8 weken voor aanvang huurperiode overeen is gekomen is de totale huursom         
  (inclusief borg) in één keer verschuldigd.
• Indien totale factuursom niet betaald is voor aanvang huurperiode, vind er geen verhuur plaats.
• Bij annulering tot 8 weken voor aanvang huurperiode wordt € 25,00 in rekening gebracht. Bij annulering 4 tot 8 weken
  voor aanvang huurperiode wordt € 100,00 in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 4 weken voor huurperiode  
  wordt € 200,00 in rekening gebracht.
• Door invullen en retourneren van de “gegevenslijst leider kamp“ gaat u akkoord met de voorwaarden vermeld in het
  “verhuurreglement vletten en materialen”.
• Indien de totaal verschuldigde huursom (incl. borg) en de “gegevenslijst leider kamp“ door de scoutinggroep is
  ontvangen, pas dan is de huurovereenkomst een feit.

Uitgifte.
• Uitgifte geschiedt doorgaans alleen op zaterdag om 11.30 uur en inname om 10.00 uur.
• Auto’s mogen niet op het terrein komen.
• Alle bootmaterialen worden samen met de huurder bij de boten gebracht en gezamenlijk gecontroleerd.
• Nadat de lijsten zijn ingevuld en ondertekend kunnen de vletten worden meegenomen.
• Indien het scoutingterrein en/of het scoutinggebouw niet gezamenlijk met de vletten is gehuurd dienen de vletten zo  
  spoedig mogelijk te vertrekken (bij langer verblijf dient € 4.25 p.p.p.n. extra te worden betaald).
• Het is mogelijk dat de eigen groepen of andere huurders gebruik maken van het gebouw of het sanitair in het gebouw.

Inname.
• Indien de vletten later terug zijn dan de afgesproken tijd (doorgaans zaterdag om 10.00 uur) zal een volledige dag huur
  in rekening worden gebracht.
• De vletten dienen schoon te worden ingeleverd (ook onder de buikdenningen).
• De losse materialen dienen op de wal voor de boten te worden uitgestald.
• Na controle van alle onderdelen dienen de materialen in overleg met de verhuurder, door de huurders te worden
  opgeruimd.
• Ontbrekende of onderdelen die stuk zijn worden verrekend via de borg.
• Borg wordt niet direct geretourneerd ivm. eventuele verborgen schade.
• Afval mag niet in de containers op het terrein, maar moet mee worden genomen.
• Auto’s mogen niet op het terrein komen.
• Vertrek van het terrein kan pas als alles is opgeruimd en de boten op de juiste wijze zijn afgemeerd.
• Bij eerder vertrek vindt geen restitutie plaats over de rest van de huurperiode.
• Als niet alles volgens deze regels verloopt, zal geen borg worden geretourneerd.

Schade en ongevallen.
• Voor persoonlijke schade of vermissingen kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Men dient hiervoor zelf een
  verzekering af te sluiten.
• Schade dient direct te worden gemeld aan de contactpersoon (0515-880317) en in goed overleg zo snel als mogelijk te  
  worden hersteld.
• Totale schade en/of vermissingen aan het gehuurde worden altijd op huurder verhaald en verrekend met de borg. Indien 
  het totaalbedrag meer bedraagt dan de borg, wordt het verschil in rekening gebracht bij de huurder. Verhuurder is nooit  
  aansprakelijk voor schade en/of vermissingen ontstaan tijdens de verhuurperiode.
• In geval van een aanvaring en/of ernstig ongeval dient de (water)politie te worden ingeschakeld en proces-verbaal te 
  worden opgemaakt.
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