
  
 
Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Lot Experience 
 
 
 

1. In geval van een storing aan de boot dient u ons telefonisch op de hoogte te 

stellen, wij zullen u indien mogelijk telefonisch helpen. 
 

2. In geval van schade aan de boot, die door u of door derden zijn ontstaan, dient u ons 

hiervan op de hoogte te stellen en moet u de gegevens van betreffende persoon te 

noteren, (datum, tijd en plaats) indien de boot is beschadigd door derden. 

3. Schade welke door u is veroorzaakt aan een andere boot dan de gehuurde boot 

dient u ons onmiddellijk te melden en moet u de gegevens van de eigenaar of 

huurder van de andere boot te noteren (datum, tijd en plaats). 
  

4. Wanneer u om welke reden dan ook besluit om u vakantie te staken, moet de 

boot teruggebracht worden naar onze locatie en dient u ons hiervan op de hoogte 

te stellen. Hierbij kunnen extra trailerkosten in rekening worden gebracht. 
 

5. U dient, indien gewenst, zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 
 

6. Bij vroegtijdig afbreken of annulering van uw vakantie, krijgt u in geen enkel 

geval de aanbetaling terug. 
 

7. Bij terugkomst wordt de boot vol getankt door de huurder, de verbruikte brandstof 

wordt in rekening gebracht. 
 

8. Vermissing of schade aan goederen aan boord zijn voor rekening van de huurder.  
  

9. U komt de boot niet afhalen voor de op uw boekingsbevestiging/factuur genoemde 
tijd. 

 
10. U levert de boot weer op tijd bij ons in. Brengt huurder het vaartuig later terug 

dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige 

vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane 

schade gedurende de huurperiode. 

11. Het vaargebied dat niet is toegestaan is: Franse wateren waar geen gebruik 

gemaakt mag worden van een buitenboordmotor, zoutwater, overal waar een 

vaarverbod geld met een benzine motor. Indien er op Franse wateren wel gevist 

mag worden vanaf de boot mits deze wordt voortgestuwd met een elektromotor, 

mag in geen geval gebruik worden gemaakt van de buitenboordmotor. 



  
12. De boot dient veegschoon en compleet ingeleverd te worden anders wordt er € 

50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
 

13. Bij afvaart gaat u ermee akkoord dat u een borgsom van € 250,- cash afrekent. 
 

14. Als u door omstandigheden uw vakantie niet kunt laten doorgaan dan bent u 

verplicht de huursom te vergoeden als dit minder dan 8 weken voor de gehuurde 

datum is. Wij raden u dus ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

15. Als huurder de gesloten huurovereenkomst wil annuleren, moet hij verhuurder 

hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is 

huurder aan verhuurder een schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van het 

factuurbedrag. 

16. Lot Experience is in geen van de volgende punten aansprakelijk: Boetes, schade aan 

derden, roekeloos gedrag, varen onder invloed of inbeslagname van de boot of 

motor. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker van 

schade is, om het eigen risico/de borg te verhalen op de veroorzaker. 

17. Bij gebruik van een buitenboordmotor op wateren waar dit niet is toegestaan is alle 

schade of boetes en/of inbeslagname van goederen de huurder aansprakelijk. 

18. Indien 2 maanden voor aankomst of eerder de reis niet door kan gaan door Corona 

neemt de klant de aanbetaling voor zijn rekening en Lot Experience de restbetaling. 

Valt de annulering, met als rede Corona, binnen 2 maanden voor aankomst zijn de 

factuurkosten voor rekening van de huurder. 

 

 


