Reserveringsvoorwaarden en huurvoorwaarden van AquaHome Rental.
Ref : Versie December 2021
1. Reservering: Na reservering ontvangt de huurder per email een boekingsbevestiging. De
definitieve boeking vindt plaats na betaling. Een week voor de gereserveerde datum ontvangt de
huurder meer informatie over zijn of haar verblijfsperiode en informatie om in te checken. Dit
kan middels een registatie formulier of de huurder kan via een link online inchecken. Een
getekend registratieformulier mag ook als foto of scan gemaild worden, met daarbij een kopie
van een ID bewijs, paspoort of rijbewijs. Per boeking worden geen reserveringskosten in
rekening gebracht. In geval van overschrijding van de betalingstermijn zal AquaHome Rental met
u in contact treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de boeking geannuleerd en zullen de
annuleringskosten zoals hieronder omschreven, vermeerderd met eventuele incasso kosten aan
de huurder worden doorberekend.
2. Borgsom: Het AquaHome wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na betaling van een
borgsom. De betaling kan ter plaatse geschieden, contant of per pin. De hoogte van de borgsom
is gelijk aan het eigen risico. Indien de schade hoger blijkt te zijn, betaald de huurder het restant
bedrag. Het aangeboden AquaHome is WA verzekerd. Na het verlaten van het AquaHome door
de huurder zal de borgsom, eventueel na aftrek van schade aan het AquaHome en/of uitrusting,
aan de huurder worden terugbetaald via bankoverschrijving.
3. Annuleringskosten: Flexibel corona omboeken: Mits er ruimte beschikbaar is kan de huurder
gratis omboeken tot 7 dagen voor aankomst. De huursom van de boeking blijft gelijk of wordt
hoger als huurder meer dagen boekt. Als de gewijzigde boeking duurder wordt, dan wordt de
huurder geacht het verschil binnen 2 dagen te betalen. Annuleren: Tot 42 dagen voor aankomst
is kosteloos annuleren mogelijk en krijgt de huurder het volledige bedrag terug. Tussen de 21 en
42 dagen voor aankomst betaalt de huurder 50% van de totale reissom. Tussen de 7 en 21 dagen
voor aankomst betaalt de huurder 75% van de totale reissom. Tot 7 dagen voor aankomst
betaalt de huurder 100 % van de totale reissom.
4. Aansprakelijkheid: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die redelijker wijze voortvloeit uit
kleine verschillen in opgegeven bouwjaar, afmetingen en/of uitrusting. AquaHome Rental
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, letsel of beschadiging ontstaan
tijdens de reis- en huurperiode
5. Oplevering: Het AquaHome zal u schoon, met een complete inventaris en in een goede staat van
onderhoud worden aangeboden. Bij beëindiging van de huurperiode zal de huurder het
AquaHome aan de verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin het is ontvangen.
6. Aansprakelijkheid bij boeking: De hoofdboeker boekt ook voor de andere deelnemers en is
hoofdelijk aansprakelijk voor alle gasten die met hem/haar worden aangemeld. Huurder moet
minimaal 21 jaar zijn. Een kopie van ID bewijs, paspoort of rijbewijs van de hoofdboeker dient bij
inchecken bijgevoegd te worden.
7. Klachten: Het is van belang het AquaHome na inscheping (voor vertrek) zorgvuldig te controleren
op gebreken dan wel vermissing van inventaris. In geval van klachten dienen deze voor vertrek
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aan de verhuurder te worden gemeld. Deze zal er alles aan doen de eventuele problemen op te
lossen. Mocht er geen bevredigende oplossing worden verkregen, dan kunt u dit binnen 21
dagen na thuiskomst schriftelijk aan ons melden. Klachten over de inhoud van de inventaris na
vertrek worden niet in behandeling genomen.
Huurperiode: In geval van overschrijding van de overeengekomen huurperiode kan de
verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen welke in verhouding staat met het
geldende tarief.
Varen: Uitvaren met onze kapitein naar een andere locatie gaat altijd in overleg met verhuurder
en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De kosten voor een vaar arrangement dient de
huurder contant of per pin betaling op de dag van aankomst met verhuurder af te
rekenen. Uitchecken op eerdere datum/tijd dan op uw overeenkomst staat vermeld dient in
overleg te gebeuren.
Tijden uit-/invaren: Bij een akkoord betreffende een vaar arrangement wordt minimaal een
week van tevoren een dag en tijd door huurder met de verhuurder afgesproken.
Routes/programma’s: Voorgestelde routes en vaar arrangementen als programma kunnen ten
allen tijden, in overleg, worden aangepast als de omstandigheden hierom vragen. Aan vermelde
routes/programma’s kan geen rechten worden ontleend noch geven afwijkingen recht op
restitutie of andere vorm van compensatie.
Calimiteiten: Bij extreem slechte weersomstandigheden wordt met huurder contact opgenomen
voor overleg over de geboekte verblijfsperiode indien een vaararrangement is gereserveerd.
Sloephuur: Indien huurder een elektrische sloep heeft gehuurd dan is er geen vaarbewijs vereist.
Huurder gaat echter volledig op eigen risico op pad.
Wijzigingen voorbehouden: Kennelijke fouten en drukfouten binden ons niet.

Bij uw boeking gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden heeft doorgelezen.

