
Varen in Oostzaan  DSB 550 Boot huur met een mercury 8PK 

 

Naam    :     

Adres    : 

Woonplaats   : 

Telefoonnummer   :  

Aantal deelnemers  :   

 

 

Datum van huur  :    

Huur periode   :  

Aantal boten   : 
    

Heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord. 

 

Handtekening: 

Datum: 

 

Kosten 4 uur / 8 uur varen  : €100,-/ €150,-Inclusief gebruikte brandstof 

Kosten extra uur   : €  20,- 

Feestdagen en water evenementen : €150,-/ €200,-Inclusief gebruikte brandstof 

Kosten extra uur    : €  25,- 

Terugkom korting 20%  :  

Borg     : 
 

Graag verzoek ik u het bedrag van de voorlopige rekening contant te betalen bij de opstapplaats of vooraf over 

te maken op het bankrekeningnummer van:  Nico Swart  IBAN: NL53 INGB 0532 9978 67 

 

Kosten overtredingen op het water 
 

Om het op en om het water veilig en schoon te houden voor mens en dier, gelden er een paar regels. Op overtreding van die regels staan forse boetes. 
* De maximum toegestane snelheid op het water in natuurgebieden zoals het Twiske en het Oostzanerveld is 6 kilometer per uur. Zo kost te hard varen 

300 euro 

* Je moet minimaal 18 jaar zijn om een motorboot te besturen die harder kan dan 20 km per uur en minimaal 12 jaar voor een motorboot die 13 km per 
uur kan. Te jong aan het roer staan 210 euro 

*  Een vaarbewijs is verplicht als je een boot bestuurt die 20 kilometer per uur kan en/of langer is dan 15 meter. Zonder vaarbewijs op een snelle of lange 

boot varen 550 euro 
*  Nesten van broedende vogels vernielen 1000 euro. 

 

Voorwaarden aansprakelijkheid bij het huren van materiaal. 
 

Aansprakelijkheid Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ 

•  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

• Het bepaalde in artikel 7:609 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
• Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het 

directe gevolg is van opzet van de verhuurder. 

• In geen geval dient Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan de verhuurwaarde van de reservering 
• Voor de schade aan of met voertuigen van de gast is Dutchsport  ‘Varen in Oostzaan’  nimmer aansprakelijk. 

• De gast vrijwaart Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ volledig ter zake iedere aanspraak, welke de gast jegens Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ mocht 

geldend maken, indien deze aanspraak in de  ruimste zin verband houdt met enige door de verhuurder geleverde dienst. 
 

Aansprakelijkheid van de gast 

• De gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is opgelopen. 
• Alle kosten die een verband hebben met het overtreden van de regels zijn voor rekening van de huurder. 

• In geval van diefstal betaalt u de nieuwwaarde als schadevergoeding van het gehuurde materiaal en/of toebehoren. 

 
Huurder heeft gehuurd van  Dutchsport ‘Varen in Oostzaan’ en heeft de materialen met toebehoren in goede staat ontvangen. Op deze overeenkomst zijn 

de vermelde algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Algemene Huurvoorwaarden materiaal verhuur 
 

Artikel 1. Huursom 

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst  bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens 
bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.  

Artikel 2. Betaling 

a.De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen bedragen dienen aan 
verhuurder contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

  

 



b.Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde bedragen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke 

verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de overigens verplichting van 

huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat 1 maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien 
huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de 

kosten van de raadsman en de werkelijk genaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.  

c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de 
huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen 

en onverminderd het recht van verhuurder op volledige schade vergoeding.  

d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het materiaal draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten 
en schaden geen aansprakelijkheid. 

e.In geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vermelde bedragen te voldoen, 

tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) het gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij 
de aanvang van de huurperiode. 

Artikel 3. Huurperiode  

a.De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van de aanvang en van de inlevering zoals in het contract vermeld.  
b.Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlenging)tarieven als bedoeld in artikel 1.  

c.Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder het recht op vermindering van de in het huurcontract vermelde of de 

wegens verlenging  vermeerderde huursom bestaat. 
d. De materia(a)l (en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. 

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 2 uur wordt overschreden doordat het materiaal  niet op tijd op het adres van 

verhuurder is (zijn) ingeleverd loopt de huur door tot het tijdstip dat het materiaal wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is(zijn) ontvangen, 
tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1 vermeerderd met een boete van 125% voor elke dag dat het materiaal te laat wordt (worden) ingeleverd of 

ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.  

f. Onverminderd het bepaald in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder 
rechterlijke tussenkomst en de teruggave van het materiaal onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie het materiaal zich ook bevindt 

(bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.  

Artikel 4. Gebruik  

a.De materialen mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde gebruikers. De 

materialen moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de materialen werd(en) ontvangen.  

b. De huurder dient als een goed huisvader voor de materialen te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, 
verlies of diefstal.  

c. De materialen mogen slechtst zo gebruikt worden met in achtneming van de plaatselijke regel en wetgeving.  

Artikel 5. Schade, verlies en diefstal 

 De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de materialen of onderdelen daarvan. De materialen is/zijn niet verzekerd tegen 

aansprakelijkheid schade. 

5.2 Bij totaalverlies door diefstal, aanrijding, brand of molest wordt een eigen risico van 100% dagwaarde in rekening gebracht. 
5.3 Huurder kan kiezen voor afkoop van onder 5.2 bedoeld eigen risico door afkoop. 

5.4 Wanneer blijkt dat de schade het gevolg is van nalatigheid, onachtzaamheid, moedwillige vernieling of oneigenlijk gebruik zal de gehele waarde van 

het materiaal op huurder worden verhaald. Specifiek voor diefstal-schade geldt de volgende aanvullende regeling:  
a. Ingeval van diefstalschade dient de huurder aan te tonen dat hij niet roekeloos met de materialen is omgegaan, bovendien moet hij/zij aangifte doen bij 

politie en een kopie van het opgemaakte procesverbaal aan verhuurder te geven.  
b. Indien huurder, nadat het materiaal is/zijn gestolen, niet beschikt over een procesverbaal van politie, zal de dagwaarde van de betreffende materialen  

aan huurder in rekening worden gebracht. De afkoop regeling eigen risico bedoeld onder 5.3 is met nadruk niet van toepassing ingeval schade is 

ontstaan door in 5.4 genoemde oorzaken. Indien huurder niet kan voldoen aan de voorwaarden zoals in 5.4.a gesteld heeft de keuze van huurder voor de 
onder 5.3 genoemde afkoop regeling eigen risico geen rechtswerking, en zal de waarde van de materialen  zonder enige verrekening aan huurder in 

rekening worden gebracht 

Artikel 6. Kosten tijdens gebruik  

Alle lasten en belastingen terzake van de materialen is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik 

daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Benzine wordt bij inlevering gewogen en verrekend. Tenzij anders afgesproken. 

Artikel 7. Persoonsgegevens 

De persoongegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de wet bescherming 

persoonsgegevens aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van 

product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij 
verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.  

 

Klein vaarbewijs 
 
Wanneer je het examen Klein Vaarbewijs op zak hebt, heb je basiskennis van de regels en veiligheidsmaatregelen als je het water op gaat. Voor al onze 

rubberboten met 8PK is een vaarbewijs niet verplicht. Het Klein Vaarbewijs is wel verplicht voor: Pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter en 

Motorboten die korter zijn dan 15 meter die sneller kunnen dan 20 km/u door het water; dit geldt ook voor jetski’s, waterscooters en gemotoriseerde roei-, 
vis- en rubberboten die deze snelheidsgrens overschrijden zoals de DSB550 met 25PK. Bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden, met een 

lengte tussen de 15 en 20 meter. 

 

Leeftijdsgrenzen 
 

Voor het besturen van een motorboot gelden leeftijdsgrenzen, zeker voor beginners. 

Snelle motorboot (registratieplicht, RDW) – 18 jaar – Vaarbewijsplicht 
Motorboot en zeilboot langer dan 7 m. maximum snelheid 20 km/u – 16 jaar – Geen Vaarbewijsplicht 

Open motorboot, korter dan 7 m. maximum snelheid 13 km/u – 12 jaar – Geen vaarbewijsplicht 

Kano's en roeiboten, korter dan 7 m. – Geen minimum leeftijd – Geen vaarbewijsplicht 
Voorrangsregels 

Net als in het wegverkeer, moet je op het water verplicht voorrang verlenen. De wet spreekt niet van ‘voorrang hebben’. 

Kleine schepen (korter dan 20 m.) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. Regel: klein wijkt voor 
groot. 

Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan schepen die in dat hoofdwater stuurboord 

(=rechts) varen. 
Snel varende schepen moeten volgens het BPR voorrang verlenen aan alle andere schepen, ook aan kleine schepen. (beginners niet snel varen!!) 

 


