
 

HUURVOORWAARDEN Stichting tot Behoud van Elburger Botters  

1. Aansprakelijkheid  

- De Stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.  

- De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de 
huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht. 

- Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor 
zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de 
huurder.  

- Alle risico’s m.b.t. een verblijf op het gehuurde zijn voor rekening van de gasten.  

- De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het 
verblijf aan boord.  

- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen 
door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.  

- De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de 
gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de huurder.  

2. Betaling  

- De factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op rek.nr.r NL80 RABO 0301 
9927 89 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.  

- Bij reservering minder dan 2 weken voor aankomst dient de factuur per omgaande voldaan te 
worden.  

- Korte termijn reserveringen dienen ter plaatse contant voldaan te worden tenzij anders 
overeengekomen. Er is geen pin aanwezig.  

3. Reservering, bevestiging en annulering  

- De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.  

- Na ontvangst van uw reserveringsverzoek sturen wij (mits beschikbaar) een bevestiging waarna 
de reservering definitief is.  

- Bij reservering via www.botterselburg.nl ontvangt de huurder een reserveringsbevestiging en 
geschiedt betaling via Ideal.  

- Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.  



- Indien een reservering ongedaan gemaakt, of gewijzigd wordt, worden per reservering de 
volgende bedragen in rekening gebracht: 

- a. Bij annulering of wijziging meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: € 
12,50 annuleringskosten  

- b. Bij annulering of wijziging tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 
50% van de huursom 

- c. Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van 
de huursom 

- d. Het niet doorgaan door een aan de stichting toe te rekenen oorzaak, geeft het recht op 
terugbetaling van 100% van de reeds betaalde huursom  

- Bij slechte weersomstandigheden (bijv. harde wind) bepaalt de schipper op de dag zelf of de 
veiligheid van de huurder in het geding komt. Indien als gevolg van deze 
weersomstandigheden de tocht niet kan doorgaan, zal in onderling overleg een andere datum 
worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal 100% worden terugbetaald.  

4. Overig  

- Bij reservering geeft u aan kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Deze 
voorwaarden kunt u vinden op onze website www.botterselburg.nl  

- Op aanvraag verstrekken wij een exemplaar.  

- De botter is geen luxueus jacht, maar een authentiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve 
voorzieningen.  

- Gasten dienen de instructies van de Stichting of diens vertegenwoordigers op te volgen.  

- Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.  

Aanvullende voorwaarden verhuur Botters Algemeen  

- De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een 
opstapper. 

- Mogelijkheden voor catering staan op onze website: botterselburg.nl/tarieven-catering/ 

 - Catering uiterlijk 1 week voor datum tocht vermelden.  

http://www.botterselburg.nl

