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Huurvoorwaarden Bootverhuur Hospes Sneek 

Reserveren  

Reserveren kunt u via het online boekingsformulier op de website. Na uw boeking ontvangt u binnen 

een paar minuten een huurbevestiging per mail. Lukt het u niet te boeken? Stuur ons dan een E-mail 

dan maken wij de reservering voor u in orde.  

 

Speciale periodes 

Wilt u boeken in een speciale periode (buiten het hoogseizoen) welke niet in het 

boekingsprogramma vermeld wordt? Bel of mail ons om te vragen naar de mogelijkheden. 

Voor reserveringen vallende in de periode van de Sneekweek gelden extra voorwaarden. Deze zijn 

op aanvraag en in overleg beschikbaar. 

(Aan)betaling  

Na uw reservering dient u 50% van het totaalbedrag als aanbetaling te voldoen. 

U dient deze betaling, binnen 7 dagen na boeking, over te maken op onze bankrekening.  

Pas na deze eerste betaling is uw boeking definitief. Daarmee is de huurovereenkomst bindend en 

bent u akkoord met onze huurvoorwaarden. De 2e termijn dient uiterlijk 3 weken voor afvaart te 

zijn voldaan.  

 

Waarborgsom 

Voor afvaart levert u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij ons in. De waarborg is € 1000,- 

per boot en maakt u van tevoren over op onze rekening (onze voorkeur) of betaalt u contant voor 

afvaart. Let op: u kunt bij ons niet pinnen.  

 

Boekingsinformatie 

Op onze website vindt u per boot de boekingskalender. Deze kalender is ten alle tijden actueel.   

Startdagen zijn maandag of vrijdag. Wij werken van mei tot oktober met vaste startdagen per boot: 

 Maandag  Vrijdag  

1 Linssen Grand Sturdy 25.9 sedan ‘Stern’ 1 Linssen 30.0 sedan ‘Chrissle’  

2 Linssen Grand Sturdy 25.9 sedan ‘IJsvogel’ 2 Linssen 30.0 AC ‘Victoria’ 

3 Cabin Langenberg ‘Samana’ 3 Linssen 33.9 AC ‘La Meuse’ 

4 Cabin Langenberg ‘Cornelijn’  4 Linssen 34.9 sedan ‘Charlotta’  

5 Linssen Grand Sturdy 30.0 sedan ‘Julia’  5 Zeilboot Dehler 32 ‘Eva’ 

6 Linssen Grand Sturdy 35.0 AC ‘Romina’ 6 Zeilboot Beneteau Oceanis 31 ‘Mats’  

7 Zeilboot Bavaria 33 *alleen op aanvraag*  7 Zeilboot Dufour 30 ‘Swordfish’  
 

Voor de aanvraag van afwijkende perioden kunt u contact met ons opnemen.  

Op onze website vindt u de prijslijst, deze wordt jaarlijks geactualiseerd. In deze prijslijst vindt u 

tevens de actuele tarieven per seizoen, de feestdagen, aankomsttijden.  

 

Verplichte kosten 

Bij iedere boeking betaalt u eenmalig verplichte eindschoonmaakkosten en boekingskosten. Bij de 

luxe motorjachten Romina, Victoria, Julia, Chrissle en Carlotta worden de bedden voor u 

opgemaakt.  

Korting  

Kortingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte reserveringen en niet in combinatie met 

andere aanbiedingen of kortingsacties.  

 

Vroegboekkorting 5% is geldig wanneer dit zichtbaar is in de boekingskalender op onze website 

(tussen 1 november tot 1 januari). Vroegboekkorting wordt direct verrekend bij uw reservering.  
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Boekingskorting langere periodes 

Reserveert u twee of meer aaneengesloten weken? Dan krijgt u van ons een boekingskorting – 3% bij 

twee weken en – 5% bij 3 weken of lager.  

Boekingskorting is niet in combinatie met andere korting en niet in combinatie met toepassen van 

kortingscode.  

 

Lastminutekorting 

Lastminutekorting wordt direct vertoond in de boekingskalender op de website. De korting wordt 

direct verrekend bij reservering. Niet geldig in combinatie met andere kortingen of actiecodes.  

Annulering 

Bij annulering bent u verplicht de gehele huursom aan ons te voldoen. Wij adviseren u een 

annuleringsverzekering af te sluiten. Wilt u annuleren? Neem altijd contact op met ons kantoor.  

Verzekering 

Al onze schepen zijn allrisk verzekerd met een eigen risico van € 1000,- per boot, per schadegeval. 

Dit eigen risico is gelijk aan de waarborg die u per gehuurde boot aan ons betaald. Wanneer 

meerdere schades (verschillende gebeurtenissen) worden veroorzaakt is de huurder verplicht het 

eigen risico nogmaals te betalen. 

Voor afvaart levert u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij ons in. De borg maakt u van 

tevoren over op onze rekening (onze voorkeur) of betaalt u contant voor afvaart. 

Algemene voorwaarden  

 

 
Vaarervaring op zeil- of motorjachten is vereist.  
Voor de huur van onze boten is geen vaarbewijs nodig. U dient de vaarregels te 
kennen en hanteren.  
Wij vragen u bij reservering naar uw praktische vaarervaring met vergelijkbare 
schepen.  
Natuurlijk is een instructievaart met bij ons mogelijk, dit om u de fijne 
kneepjes van het besturen van het specifieke schip te leren. Vraag ons naar de 
mogelijkheden en de kosten voor vaarinstructies. Of boek deze direct bij 
tijdens uw reservering. 
 

 

 
Het door u gereserveerde schip ligt op de boekingsdatum- en tijd, in goede 
staat, compleet uitgerust en schoon voor u klaar. 
U krijgt bij aankomst van ons een instructie over het gebruik van het schip.  
 
Voor vragen of het boeken van vaarinstructie neemt u contact met ons op.  
 
 

  
Voor u eigen veiligheid en die van uw bemanning bent u verplicht de 
aangeboden reddingsvesten voor ieder bemanningslid mee te nemen voordat u 
uit onze haven vertrekt.  
U bent tevens verplicht de K.N.R.M. helpt app (op uw smartphone) te 
downloaden als u gaat varen op het IJsselmeer of de Waddenzee. 
Tijdens de instructies wijzen wij u op de schade preventiemaatregelen.  
Wij vragen u deze serieus te nemen.  
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Keukeninventaris aan boord is compleet voor het maximaal aantal personen 
dat op het schip is toegestaan. 
Vaarkaarten, waterkaarten, routes en almanakken zijn aan boord.  
Hoofdkussens zijn aanwezig u dient zelf beddengoed* hand- en theedoeken 
Mee te nemen of deze bij uw reservering te huren.  
 
*Bij onze luxe motorjachten, Romina, Victoria, Carlotta, Julia en Chrissle zijn 
de bedden voor u opgemaakt.  
 

 

 
Roken aan boord (binnen en buiten) en onder de (kuip)tent is niet toegestaan. 
Constateren wij bij terugkomst overlast door het overtreden van deze regel 
zijn wij gemachtigd extra reinigingskosten in rekening te brengen.  
 
 

  
Eindschoonmaakkosten zijn verplicht. Per huurobject betaalt u eenmalig 
eindschoonmaakkosten, ongeacht de duur van de huurperiode.  
Het schip levert u veegschoon en volgetankt met (GTL) Diesel in.  
Op de dag van terugkomst draagt de huurder er zorg voor dat het schip 
uiterlijk 10:00 uur ontruimd in de haven ligt.  
 

  
Bij schade of pech onderweg bel direct de verhuurder(!) 06 42012862 of 0515 
412594. 24/7  
Schade welke zelf veroorzaakt wordt aan eigen boot, wordt per schadegeval 
op de (hoofd)huurder verhaalt.  
Per schadegeval is de huurder verplicht het eigen risico te betalen.  
De huurder is verplicht schade en het ontbreken van inventaris te melden 
zodat de volgende huurder ook weer van een onbezorgde vakantie kan 
genieten.  
Schade aan boot of tuigage dient direct telefonisch gemeld te worden aan de 
verhuurder zodat in goed overleg gerepareerd kan worden.  
 
Voor schade of gemis van persoonlijke eigendommen aan boord dient u zelf 
verzekerd te zijn. 
De waarborgsom die u betaalt voor afvaart is tevens uw eigen risico bij 
schades, per schadegebeurtenis.  
 
De kosten van assistentie door professionele bergingsbedrijven in geval van 
vastlopen, of bij (motor)pech door andere dienstverleners, zijn voor rekening 
van huurder, tenzij verhuurder vooraf toestemming tot die betaalde 
assistentie gegeven heeft!  
Bij pech op gevaarlijke locaties en op het IJsselmeer, Markermeer of 
Waddenzee belt u direct met de K.N.R.M en de verhuurder.  
Bij noodgevallen bel ten alle tijden 1-1-2  
 

 

 
In verband met hygiëne en (mogelijk) allergieën van volgende gasten worden 
huisdieren geweigerd.  
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