Algemene Voorwaarden Breda te water b.v.
Gevestigd aan Duindoornstraat 97B, 4814 JM te Breda en ingeschreven bij de KvK onder
nummer 81727216.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termijn in de volgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a). Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
b). Breda te water:
Breda te water b.v., ingeschreven bij de KvK onder nummer
8172216. Breda te water b.v. is een onderneming die tevens
valt onder de handelsnaam “Sloepverhuur Breda”. Breda te
water b.v. is tevens de Verhuurder.
c). Huurder:
Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft
aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de
Dienst. De Huurder kan een natuurlijk natuurlijke persoon of
een rechtspersoon zijn, die namens zichzelf, of namens (een
groep) andere personen, de Overeenkomst met de Verhuurder
heeft gesloten tot de verhuur van boten. Waar in deze
Algemene Voorwaarden geboden of verboden voor de Huurder
worden gesteld, gelden deze geboden en/of verboden ook voor
de mede opvarenden.
d). Overeenkomst:
Iedere Overeenkomst gesloten tussen Breda te water en de
Huurder. De Overeenkomst is de Huurovereenkomst, waarbij
de Verhuurder zich verbindt om de Huurder tegen betaling een
vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een
bepaalde vooraf afgesproken duur.
e). Vaartuig:
Het vaartuig dat onderwerp van de Huurovereenkomst is,
inclusief alle ingebouwde elektronica en andere toebehoren.
Het vaartuig behoort tot het eigendom van de Verhuurder.
f). Huursom:
De vergoeding die de Verhuurder ontvangt van de Huurder met
betrekking tot het huurgenot van het vaartuig voor de duur van
de Huurovereenkomst.
g). Huurperiode
De periode hoe lang de Overeenkomst duurt: de periode waarin
de Huurder gebruik mag maken van het vaartuig van Breda te
water.
Artikel 2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden
1). Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten
tussen Breda te water en de Huurder, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2). Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met
Breda te water, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3). De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de
Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4). Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In
geval van deze situatie treden Breda te water en de Huurder in overleg met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5). Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Breda te water zijn overeengekomen.

6). Indien Breda te water niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Breda te
water in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Offertes
1). Alle offertes worden mondeling, schriftelijk en/of elektronisch gedaan.
2). Alle offertes van Breda tewater zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt
de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3). Breda te water kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Huurder, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4). Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Breda te water
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig die
afwijkende aanvaarding.
5). Een samengestelde prijsopgave verplicht Breda te water niet tot het verrichten van een
gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6). Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
Artikel 4. Totstandkoming en duur Overeenkomst
1). De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte van Breda te
water door de Huurder.
2). De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3). De Overeenkomst is pas definitief op het moment waarop Breda te water de reservering
door de Huurder schriftelijk en/of elektronisch heeft bevestigd.
Artikel 5. Beëindiging en annulering Overeenkomst
1). Breda te water en de Huurder kunnen te allen tijde de Overeenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigen.
2). In geval van, met wederzijds goedvinden, beëindigen van de Overeenkomst zal Breda te
water de reeds gemaakte kosten (en eventueel gederfde winst) in rekening brengen.
3). De Huurder heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren.
4). In geval van annulering van de Overeenkomst zal Breda te water de reeds gemaakte
kosten (en eventueel gederfde winst) in rekening brengen.
5). In geval van annulering binnen 24 uur voor aanvang van de Huurperiode, is de Huurder
de volledige Huursom verschuldigd. De Huurder heeft dan geen recht op een alternatief. In
geval van annulering binnen 5 werkdagen en tot 25 uur voor aanvang van de Huurperiode, is
de Huurder 25% van de Huursom verschuldigd. De Huurder heeft dan geen recht op een
alternatief. In geval van annulering tot 6 werkdagen voor aanvang, geschiedt de annulering
kosteloos.
6). Als de Huurder, zonder voorafgaande telefonische mededeling, meer dan 1 uur later dan
het afgesproken tijdstip aanwezig is op de verhuurlocatie, is de Huurder de volledige
Huursom verschuldigd. Breda te water heeft, als de Huurder niet komt opdagen binnen 1 uur
na het afgesproken tijdstip, het recht om het vaartuig aan iemand anders te verhuren. De
Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.

7). Indien een andere Huurder het gereserveerde vaartuig 1 uur na ingang van de
Huurperiode van een andere Huurder niet heeft teruggebracht en Breda te water geen
alternatief beschikbaar heeft, heeft de Huurder recht op vergoeding van de overeengekomen
Huursom, tenzij Breda te water de Huurder ten minste 1 uur voor aanvang van de
Huurperiode op de hoogte heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het vaartuig. De
Huurder heeft in dit geval geen aanspraak op eventuele schadevergoeding.
Artikel 6. Wijziging en aanvulling Overeenkomst
1). Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Breda te
water de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en
in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2). Breda te water kan geen meerkosten in rekening brengen indien wijziging of aanvulling
van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Breda te water kunnen
worden toegerekend.
3). Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment
dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn
aanvaard door beide partijen.
Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst
1). Breda te water zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2). Breda te water heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3). De Huurder dient tijdig alle gegevens, documenten en instructies, die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Breda te
water te verstrekken.
4). Indien de, in het vorige lid bedoelde, gegevens, documenten en/of instructies niet of niet
tijdig worden verstrekt, heeft Breda te water het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van
de Huurder.
Artikel 8. Huursom
1). De Huursom is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2). De Huursom is inclusief brandstofkosten.
3). Indien niet uitdrukkelijk een Huursom is overeengekomen, zal de Huursom worden
vastgesteld aan de hand van de gebruikelijke tarieven van Breda te water.
4). Van alle bijkomende kosten zal Breda te water tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst aan de Huurder opgave doen.
Artikel 9. Wijziging Huursom
1). Indien Breda te water bij het sluiten van de Overeenkomst een Huursom overeenkomt, is
Breda te water gerechtigd tot verhoging van de Huursom, ook wanneer de Huursom
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2). Indien Breda te water het voornemen heeft om de Huursom te wijzigen, stelt zij de
Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3). Indien de Overeenkomst is gesloten en een verhoging van de Huursom plaatsvindt
binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Huurder de Overeenkomst
ontbinden door een schriftelijke verklaring, tenzij:

-

De verhoging van de Huursom voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Breda te
water rustende verplichting ingevolge de wet;
- De verhoging van de Huursom oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, brandstoffen, lonen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Breda te water alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk
overeengekomen Huursom uit te voeren;
- Bedongen is dat het huurgenot, op een later moment -in ieder geval na 3 maanden
na het sluiten van de Overeenkomst- zal worden verricht.
4). In het geval Breda te water de Huursom van een reeds gesloten Overeenkomst zal
verhogen, zal hij daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan aan
de Huurder vermelden.
Artikel 10. Borgstelling
1) Voordat Breda te water de Huurder het vaartuig mee geeft, dient de Huurder ter plaatse
een bedrag van €100 aan borg te voldoen en daarnaast een geldig legitimatiebewijs voor te
leggen aan Breda te water, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Het
legitimatiebewijs dient van de Huurder te zijn, op wiens naam de Overeenkomst is gesloten.
De door de Huurder betaalde borg in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs
geldt als borgstelling. Indien de Huurperiode in overeenstemming met de Overeenkomst en
deze Algemene Voorwaarden is verlopen en er geen schade -die voor risico en/of rekening
van de Huurder komt- is geconstateerd, wordt de borg aan de Huurder geretourneerd.
Artikel 11. Betaling
1). Betaling bij een online reservering vindt plaats door middel van overboeking naar de
bankrekening van Breda te water (iDeal) of door middel van een pinbetaling of in contacten
bij Breda te water, tenzij anders is overeengekomen.
2). Betaling bij een reservering ter plaatse vindt plaats door middel van een pinbetaling of in
contanten bij Breda te water, tenzij anders is overeengekomen.
3). Betaling vindt altijd vooraf plaats: voordat de Huurder van het huurgenot van het vaartuig
heeft genoten.
4). Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag schorten de betalingsverlichting niet
op.
Artikel 12. Overmacht
1). Een tekortkoming kan niet aan Breda te water worden toegerekend als de tekortkoming
niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden
tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2). Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden -naast wat op dat gebied in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen- verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of niet voorzien, waarop Breda te water geen invloed kan uitoefenen en waardoor Breda te
water niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3). Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder andere beschouwd:
uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen,
mobilisatie, oorlog of overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van stoffen of
onderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het Breda te water
wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Breda te
water in redelijkheid niet van de Huurder mag worden verlangd.

4). Breda te water heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Breda te water zijn verbintenis had moeten nakomen.
5). In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten,
noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6).Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Breda te water zich het
recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de
overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Artikel 13. Huisregels “Breda te water”
1). Breda te water verhuurt vaartuigen voor één dag of een dagdeel.
2). De vaartuigen dienen in alle gevallen op de afgesproken tijd terug te zijn gebracht op de
verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. De vaartuigen dienen te
allen tijde voor zonsondergang terug gebracht te zijn.
3). Wanneer de Huurder het vaartuig inlevert op de verhuurlocatie op een eerder tijdstip dan
het overeengekomen tijdstip, bestaat er geen recht op teruggave van de betaalde Huursom
of een gedeelte daarvan.
4). Een vaartuig mag door maximaal 7 personen (daaronder vallen ook kinderen, dus: 7
personen, inclusief kinderen) tegelijk worden bemand.
5). De minimumleeftijd om een vaartuig bij Breda te water te kunnen huren en/of besturen is
18 jaar.
6). Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders,
verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers. Het mee brengen van minderjarige kinderen op
het vaartuig komt volledig voor risico en rekening van de ouders, verzorgers en wettelijke
vertegenwoordigers.
7). Het is verboden de vaartuigen van Breda te water te huren en/of besturen onder invloed
van alcohol en/of drugs, ten aanzien waarvan dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
8). Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst en dergelijke is niet toegestaan aan boord van het
vaartuig, dan wel in de nabije omgeving van het vaartuig.
9). Het is verboden om afval overboord te gooien. Nadat de Huurperiode voorbij is en de
Huurder het vaartuig heeft teruggebracht bij Breda te water, kan de Huurder zijn/haar afval
kwijt in de vuilnisbak op de locatie van Breda te water. Indien het vaartuig niet vrij van afval
wordt teruggebracht door de Huurder, is de Huurder een bedrag van ten minste €50 aan
schoonmaakkosten verschuldigd. Breda te water heeft het recht om een hogere boete op te
leggen bij verderstrekkende overtredingen (bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- sigarettenas
of vlekken in de bekleding van het vaartuig).
10). De Huurder dient ervoor te zorgen dat hij/zij (en de mede opvarenden) zo min mogelijk
overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Livemuziek en/of elektrisch
versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
11). Het is verboden om het vaartuig onbeheerd achter te laten.
12). Bij slecht weer (daaronder begrepen: zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of
storm) behoudt Breda te water zich het recht voor de Overeenkomst per direct (gedeeltelijk)
te ontbinden. Breda te water zal de Huurder de resterende niet gevaren tijd van de
Overeenkomst vergoeden.
13). Breda te water kan de Overeenkomst per direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk
terugnemen, indien de Huurder zich niet houdt aan de inhoud van de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden. De Huurder is in dergelijke gevallen verplicht de volledige Huursom
te voldoen over de vooraf afgesproken periode, ook indien de Huurder niet de volledige duur
van de Overeenkomst heeft kunnen varen.

14). Breda te water wijst de Huurder en mede opvarenden expliciet op het gevaar van het
inklemmen van ledematen tussen het voertuig en andere objecten en op het feit dat het
polyester, waarvan het vaartuig is gemaakt, in de zomer zeer warm kan worden. Het buiten
boord brengen van ledematen en het aanraken van het polyester komt voor risico en
rekening van de Huurder en de mede opvarenden.
Artikel 14. Vaargebied en vaarregels
1). De vaartuigen mogen slechts worden gebruikt op het binnenwater van Breda
(uitgezonderd van het water na de Duivelsbrug richting Markdal en uitgezonderd van het
water na de roeivereniging Breda / brug richting Terheijden en uitgezonderd van de
Weerijssingel). Bij het ophalen van het vaartuig krijgt de Huurder een kaart mee, waarop
deze wateren staan vermeld waarop hij/zij mag varen. Deze kaart is up-to-date en bindend.
2). Het is verboden om de vaartuigen buiten het in lid 1 van dit artikel genoemde gebied te
gebruiken.
3). De Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant van de wateren te varen.
4). De Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
5). De Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het
water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook dat de
Huurder rekening moet houden met het niet te ruim nemen van bochten.
6). Het is verboden om aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en
aan woonboten.
7). Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter
dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang op het gehuurde vaartuig. Hier dient de Huurder
rekening mee te houden.
8). De belangrijkste vaarregels zullen de Huurder schriftelijk worden overhandigd bij het
ophalen van het vaartuig.
Artikel 15. Verplichtingen Breda te water
1). Bij de aanvang van de Huurperiode draagt Breda te water het vaartuig in huur over aan
de Huurder.
2). Breda te water wijst de Huurder bij het ophalen van het vaartuig op de eventuele reeds
bestaande schade aan het vaartuig en deze eventuele schade wordt schriftelijk vastgelegd.
Artikel 16. Verplichtingen Huurder
1). De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Breda te water.
2). De Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken om een zorgzame
en veilige omgang met het vaartuig te verwezenlijken.
3). De Huurder zal het vaartuig als een goed schipper, en overeenkomstig de bestemming en
de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, gebruiken en zal geen veranderingen in/op/aan
het vaartuig aanbrengen.
4). De Huurder zal het vaartuig zonder de schriftelijke toestemming van Breda te water niet in
gebruik afstaan aan een derde.
5). Het vaartuig inclusief de buitenboordmotor en de inventaris (zoals kaarten,
reddingsvesten, peddels, kussens, licht, accu’s et cetera) die de Huurder van Breda te water
heeft meegekregen, dienen na de Huurperiode te worden afgeleverd in dezelfde staat als
waarin deze zich bevonden bij aanvang van de Overeenkomst. Bij schade of vermissing van
het vaartuig inclusief de buitenboordmotor en de inventaris brengt Breda te water een bedrag
ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening van de Huurder.
6). De Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de Overeenkomst opgenomen
inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient de Huurder
Breda te water hiervan, voor afvaart, in kennis te stellen. Indien de Huurder verzuimd het
vaartuig voor afvaart te controleren op aanwezigheid, volledigheid en deugdelijkheid komen

eventuele gebreken hiervan, die bekend worden na afvaart, voor risico en rekening van de
Huurder.
7). De Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door Breda te
water vastgelegde schade. Indien de Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Breda
te water vastgelegde schade, dient de Huurder Breda te water hiervan, voor afvaart, in
kennis te stellen.
8). De Huurder mag het vaartuig alleen inleveren op de locatie waar hij/zij het vaartuig ook
heeft opgehaald, tenzij vooraf en schriftelijk met Breda te water is overeengekomen dat de
Huurder het vaartuig op een andere plaats mag inleveren.
9). Mocht de Huurder voorziet dat hij/zij de afgesproken tijd van teruggave om welke reden
dan ook niet gaat halen, dient de Huurder Breda te water hiervan zo spoedig mogelijk
telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het
afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt Breda te
water een bedrag van €25,- per kwartier extra in rekening en heeft Breda te water recht op
vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de
Huurder kan worden toegerekend.
10). In geval van calamiteiten dient de Huurder hierover zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met Breda te water.
Artikel 17. Aansprakelijkheid Breda te water
1). De Overeenkomst tussen Breda te water en de Huurder leidt tot een
inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Breda te water garandeert
derhalve dat de door hem beschikbaar gestelde vaartuigen en het huurgenot beantwoorden
aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald
resultaat garanderen.
2). Breda te water is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste
roekeloosheid of opzet van Breda te water. Onder directe schade moet uitsluitend worden
verstaan:
- Materiële schade aan de eigendommen van de Huurder;
- Redelijke kosten, die de Huurder heeft gemaakt ter vaststelling van de
aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
- Redelijke kosten, die de Huurder redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon
en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Huurder
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
- Redelijke kosten, die de Huurder redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van
voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk
Wetboek.
3). Breda te water is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval
begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of
immateriële schade van de Huurder), niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
ook, doordat Breda te water is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Breda te water kenbaar
behoorde te zijn) en niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, waardevermindering,
diefstal of verlies van gegevens, documenten of eigendommen die de Huurder alsmede de
mede opvarenden meenemen op het vaartuig.
4). Indien Breda te water toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Breda te water beperkt tot het bedrag waarop de door Breda te water
aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Breda te
water overeenkomstig de verzekering draagt.
5). De Huurder dient de schade waarvoor Breda te water aansprakelijk kan worden
gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de

schade aan Breda te water te melden, een en ander op straffe van verval van enig
vergoedingsrecht van deze schade.
6). Breda te water zorgt dat het vaartuig ten behoeve van de Huurder verzekerd is voor
wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen Breda te water
en de Huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor de Huurder een niet af
te kopen eigen risico van € 250,00.
Artikel 18. Aansprakelijkheid Huurder
1). De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in/op/aan het vaartuig, alsmede voor -door
hem/haar en/of mede opvarenden- schade aan derden voor zover die schade niet wordt
gedekt door de verzekering en die schade is ontstaan gedurende de huurperiode (de periode
dat de Huurder het vaartuig onder zich heeft), met inachtneming van -en eventueel met
uitzondering van- hetgeen vermeld in lid 2 van dit artikel.
2). Bij verlies, waardevermindering of diefstal van het voertuig, dat toe te rekenen is aan de
Huurder, dan wel de mede opvarenden (doordat zij niet hebben gehandeld in
overeenstemming met de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden), is
de Huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door Breda te water geleden
schade.
3). Indien sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid of opzet en/of het niet
nakomen van aanwijzingen van Breda te water en/of diens personeel door de Huurder
alsmede de mede opvarenden, zal Breda te water geen beroep doen op de verzekering,
maar is de Huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden schade (daaronder begrepen:
gevolgschade) voor Breda te water en/of derden.
4). Indien het vaartuig, inclusief de buitenboordmotor en de inventaris (zoals kaarten,
reddingsvesten, peddels, kussens, licht, accu’s et cetera) die de Huurder van Breda te water
heeft meegekregen, na de Huurperiode door de Huurder niet worden afgeleverd in dezelfde
staat als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de Overeenkomst, brengt Breda te
water een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening van de
Huurder. Indien deze kosten door de verzekering worden gedekt, is de Huurder slechts het
eigen risico van €250,- verschuldigd.
5). De Huurder is in gebreke als blijkt dat hij/zij zijn/haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Bij
niet-nakoming van de verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade en
kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
verplichtingen van de Huurder. De Huurder is aansprakelijk voor de schade en kosten
geleden door Breda te water, maar ook voor de schade en kosten van derden.
6). Breda te water kan de Huurder verzoeken om inzage te geven in zijn/haar
verzekeringsvoorwaarden.
Artikel 19. Vrijwaring en verjaringstermijn
1). De Huurder vrijwaart Breda te water voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Huurder
toerekenbaar is.
2). Indien Breda te water uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Huurder gehouden Breda te water zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Breda te water en derden komen verder voor rekening en risico van
de Huurder.
3). Voor alle vorderingen jegens Breda te water en de door Breda te water (eventueel)
ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een
verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 20. Privacy
1). Breda te water handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van
kracht is.
2). De gegevens en informatie die de Huurder aan Breda te water verstrekt, zal Breda te
water zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Breda te water zal de persoonsgegevens niet
langer bewaren dan nodig is.
3). Breda te water mag de persoonsgegevens van de Huurder uitsluitend en alleen gebruiken
voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn
werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.
4). Het is Breda te water niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Huurder uit te
lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
5). De Huurder heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de
doorgegeven persoonsgegevens.
6). De Huurder is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen
omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze
klacht te behandelen.
7). De Huurder gaat akkoord dat Breda te water de Huurder voor statistisch onderzoek of
klanttevredenheidsonderzoek kan benaderen. Wanneer de Huurder niet benaderd wil
worden voor onderzoek, dient de Huurder dit kenbaar te maken.
Artikel 21. Wijziging Algemene Voorwaarden
1). Breda te water heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2). Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
Breda te water zal de Huurder per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
3). De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Huurder op
de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
4). Indien de Huurder niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Huurder
het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 22. Klachtenregeling
1). Indien de Huurder niet tevreden is met de uitvoering van de Overeenkomst heeft hij/zij het
recht om binnen 1 week, nadat de Overeenkomst is beëindigd, Breda te water daarvan
schriftelijk in kennis te stellen. Bij de kennisgeving dient de Huurder zijn/haar klacht van een
deugdelijke toelichting en onderbouwing te voorzien.
2). Breda te water streeft ernaar om de klacht binnen 2 weken af te handelen. Indien de
situatie, waarop de klacht betrekking heeft, complex is heeft Breda te water het recht om de
klachttermijn op te schorten tot maximaal 3 maanden.
Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
1). Op deze Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen waarbij Breda te water partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Huurder zijn/haar
woonplaats in het buitenland heeft.
2). Indien de Huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze Algemene
Voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de
Nederlandse tekst.
3). Geschillen tussen Breda te water en de Huurder zullen uitsluitend worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement West-Brabant, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 24 Disclaimer en Privacy verklaring
1). Op deze Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen waarbij Breda te water partij is, zijn
ook de Disclaimer en Privacy verklaring van Breda te water van toepassing.
2). Huurder gaat akkoord met de voorwaarden geschetst in de Disclaimer en Privacy
Verklaring van Breda te water. Deze zijn te lezen op de website en ten allen tijden in te zien
als te downloaden pdf-bestand.
3). Verhuurder is bereid op aanvraag de Disclaimer en Privacy verklaring op te sturen indien
dat gewenst is.
Artikel 25 Vindplaats
1) Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 81727216.

