Voorwaarden Vrouwe Stien
De hurende partij
- is verantwoordelijk voor adequate begeleiding van opvarende cliënten;
- draagt zorg voor consumpties voor de opvarenden én de schipper gedurende de dag
(koffie en thee zijn aan boord standaard voorradig, en hoeft niet door de hurende
partij meegenomen te worden);
- volgt de instructies van de schipper (en bemanning) op;
- draagt mede zorg voor het schoon achterlaten van de Vrouwe Stien en het
meenemen van het afval van de dag;
- is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig Vrouwe Stien, veroorzaakt door
opvarenden.
De verhurende partij
- is verantwoordelijk voor veilig vaargedrag en zorgt ervoor dat het vaartuig in goede
conditie verkeert voor het verzorgen van vaartochten;
- is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan opvarenden, hun eigendommen,
derden of aan het vaartuig zelf, wanneer deze het gevolg is van het, niet opvolgen
van instructies van de schipper of bemanning, ongeacht of dit opzettelijk dan wel
onopzettelijk plaatsvindt.
Overige:
- Uw reservering kan slechts 14 dagen open blijven staan. Als er binnen die 14 dagen
geen overeenkomst is afgesloten, vervalt uw reservering;
- annuleren door de hurende partij is niet mogelijk;
- er vindt geen restitutie plaats, wanneer door slechte weersomstandigheden niet wordt
gevaren; indien mogelijk wordt in onderling overleg getracht de boeking naar een
latere datum te verplaatsen;
- verplaatsen is alleen mogelijk als de verhurende partij hiermee instemt;
- verhuurder kan de boeking annuleren in geval van overmacht. Onder overmacht
wordt in ieder geval verstaan: onverwachte noodzakelijke reparaties aan het
vaartuig, arbeidsongeschiktheid van de schipper waarvoor geen tijdige vervanging
kan worden georganiseerd en andere situaties of gebeurtenissen die annulering
noodzakelijk maken, zulks ter beoordeling van de verhuurder. In geval van
annulering wordt het verhuurbedrag gerestitueerd of wordt in onderling overleg
getracht de boeking naar een latere datum te verplaatsen.
Geschillen worden voorgelegd aan de coördinatoren voor Vrouwe Stien binnen Bavo
Europoort, te bereiken via ons mailadres.

