Algemene voorwaarden dakanook
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-

verhuurder:

Bart Dewaele, Veerstraat 2, 9031 Gent
Ondernemingsnummer 0718.766.139

-

huurder: elke natuurlijke en rechtspersoon die - al dan niet tegen betaling - goederen van de

-

huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder die automatisch m.b.t.

-

materiaal: betekent alle materiaal, zijnde kano(’s) en eventuele attributen, die de verhuurder aan de

-

verhuurlocatie: betekent de plaats van waar het materiaal ter beschikking van de huurder wordt
gesteld, zijnde Veerstraat 2, 9031 Drongen.

-

werkdag: betekent elke kalenderdag waarop banken in België open zijn voor zaken.

verhuurder in gebruik heeft krachtens de huurovereenkomst.

het gebruik - al dan niet tegen betaling en in de meest ruime zin – door de huurder van een kano zonder
bemanning van de verhuurder, en waarvan onderhavige algemene voorwaarden deel van uitmaken.
Onder deze huurovereenkomst vallen ook alle door de verhuurder aan de huurder meegeleverde
attributen. Dit zijn onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, zwem-/reddingsvesten,
peddels, tonnetjes, …
huurder in gebruik geeft krachtens de huurovereenkomst.

Algemeen
De huurovereenkomst (met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden) komt automatisch tot stand tussen
de huurder en de verhuurder wanneer de huurder gebruik maakt – al dan niet tegen betaling en in de meest
ruime zin – van een kano zonder bemanning van de verhuurder of na geldige reservatie te dien einde zoal
bepaald onder sectie Reservering van deze algemene voorwaarden.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een huurder te weigeren.
De huurder dient zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs. Een kopie hiervan
wordt aan de huurovereenkomst aangehecht.

Duurtijd en beëindiging
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tussen verhuurder en huurder overeengekomen termijn, en
wordt automatisch verlengd tot en met het ogenblik dat alle materiaal is terugbezorgd door de huurder aan de
verhuurder.
De huur zal in principe per halve dag of per dag zijn tenzij anders overeengekomen door beide partijen. De
dagdelen zijn van 9.30u tot 13.30, van 14.00u tot 18.00u en van 18.30u tot 21.30u.
Indien de huurder langer dan de overeengekomen termijn gebruik maakt (of wenst te maken) van het materiaal,
zal de huurder hiervan onmiddellijk de verhuurder inlichten.

Indien het gehuurde materiaal later dan de overeengekomen tijdstip wordt ingeleverd, zal er voor elk begonnen
halfuur 25 euro (excl. BTW) extra in rekening worden gebracht. Dit dient bij aflevering, contant betaald te.worden.
De verhuurder heeft het recht om bij wangedrag van de huurder de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen
zonder restitutie van (zelfs een deel van) de betaalde huur.
De verhuurder heeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst op elk ogenblik met onmiddellijke ingang te
beëindigen van zodra de initieel overeengekomen huurtermijn is verlopen.
De huurder heeft het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen indien het gereserveerde
materiaal niet binnen de 30 minuten na het overeengekomen tijdstip beschikbaar is, om welke reden dan ook. In
dat geval zal de verhuurder de door de huurder betaalde huur binnen de vijf werkdagen terugbetalen. De
huurder zal in dat geval evenwel geen recht hebben op enige schadevergoeding.
De huurder heeft het recht om een reservatie te annuleren en aldus de huurovereenkomst te beëindigen mits
naleving van de bepalingen van vermeld onder de sectie Annulering van een reservatie van deze algemene
voorwaarden.
Indien de huurder zich later dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip bij de verhuurlocatie aanmeldt om
het materiaal in ontvangst te nemen, wordt de huurovereenkomst geacht eenzijdig te zijn beëindigd door de
huurder waarbij de (betaalde of door de huurder nog te betalen huur krachtens die huurovereenkomst) definitief
verworven zal zijn door de verhuurder. Om alle misverstanden te vermijden: in dat geval dient de verhuurder niet
langer het materiaal ter beschikking van de huurder te stellen en dient de verhuurder de betaalde huur niet terug
te betalen aan de huurder.

Reservering
Reserveren is wenselijk.
Het maken van reserveringen voor een of meer vaartuigen is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen
zijn pas geldig, en brengen automatisch een huurovereenkomst tot stand, na schriftelijke bevestiging van het
ingevulde formulier door de huurder en na volledige betaling van de huursom
In geval van voorafgaandelijke reservering, bezorgt de verhuurder de huurder een factuur nadat de huurder het
volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
Indien de huurder langer gebruik maakt van de kano dan de overeengekomen huurtijd dient de
huurovereenkomst automatisch te worden verlengd.
Soms is een verlenging van de huurovereenkomst niet wenselijk door andere reservaties.
De verhuurder heeft daarom de mogelijkheid de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen van zodra het
overeengekomen tijdstip overschreden wordt.
Bij verhuur van het materiaal ter plaatse zonder reservering dient de betaling contant te gebeuren voorafgaand
aan het gebruik van het materiaal. Een factuur wordt dan ter plaatse opgesteld of achteraf nagestuurd.

Annulering van een reservatie
Annulering van een reservatie kan per e-mail onder de volgende voorwaarden:
-

bij annulering van de reservatie 3 kalenderdagen of korter voor de geboekte startdatum, vindt geen
terugbetaling van de huur plaats.

-

bij annulering van de reservatie meer dan 3 kalenderdagen voor de geboekte startdatum, zal de
verhuurder de helft van het betaalde huurbedrag terugbetalen aan de huurder binnen de vijf werkdagen.
De overige helft van het overeengekomen huurbedrag zal dan definitief verworven zijn door de
verhuurder.

Weersomstandigheden
In geval van slecht weer of gevaarlijk vaarweer kan de huurder ervoor kiezen in overleg met de verhuurder de
huur uit te stellen naar een latere datum.
Weersomstandigheden kunnen nooit aanleiding geven tot het eenzijdig beëindigen van de huurovereenkomst
dan wel tot terugbetaling van de betaalde huur.

Vaarregels
De huurder zal tijdens de duurtijd van de huurovereenkomst alle vaarregels en alle andere bepalingen van de
huurovereenkomst die op de huurder rusten, respecteren. De huurder maakt zich bovendien sterk dat elke
gebruiker van het materiaal tijdens de duurtijd van de huurovereenkomst alle vaarregels en alle andere
bepalingen van de huurovereenkomst die op de huurder rusten, zal respecteren.
De huurder zal zich tijdens de vaartocht steeds behoorlijk en als een normaal voorzichtig persoon gedragen.
Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs gebruik van het materiaal te maken.
De huurder is in ieder geval aansprakelijk voor het materiaal tijdens de volledige duurtijd van de
huurovereenkomst.
Vuilnis dient uitsluitend gedeponeerd te worden in daarvoor bestemde vuilcontainers. Indien deze niet aanwezig
zijn, dient de huurder het afval terug mee te nemen naar de verhuurlocatie en daar te deponeren in de daartoe
voorziene vuilcontainer.
De huurder dient zich te houden aan het vaarreglement. Het vaarreglement wordt meegedeeld en is aanwezig in
de kano.
De huurder zal steeds rekening houden met de vaarzones/vaarroutes die geschikt zijn voor kano’s. De
verhuurder verbindt zich ertoe om de huurder op de hoogte te stellen van mogelijke vaarroutes.
De huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
De huurder dient te allen tijde goed rekening goed rekening te houden met medegebruikers op het water.
De huurder dient ook rekening te houden met vissers langs de waterkant. Hij zal deze passeren op een ruime
afstand en met rust laten.
Bij gebruik van de kano tijdens donkere momenten (nacht, valavond, ochtend) is het gebruik van licht verplicht.
Het aanleggen van kano’s aan de oever zal steeds gebeuren op daartoe voorziene plaatsen en/of op
toegankelijke plaatsen waarbij geen schade wordt toegebracht aan de natuur. Het aanleggen wordt niet
toegestaan bij privéterreinen.
Uit respect voor de omgeving wordt het gebruik van een radio en/of andere geluidsproducerende apparatuur
afgeraden.

De huurder zal zich steeds houden aan alle toepasselijke wetgeving, regelgeving, reglementen, bevelen en
instructies in de meest ruime zin van enige overheid of administratie, welke (in geval van tegenstrijdigheid)
steeds voorrang zullen hebben op de bepalingen van deze overeenkomst.

Materiaal en gebruik
De verhuurder zorgt ervoor dat alle door de huurder te gebruiken materiaal bij aflevering compleet is en in goede
staat van werking verkeert.
Alle eventuele beschadigingen van het aan de huurder in gebruik gegeven materiaal zullen bij aflevering aan de
huurder op een afzonderlijk document beschreven worden. Huurder en verhuurder zullen dit document
ondertekenen ter bevestiging dat de beschrijving waarheidsgetrouw is. Geen dergelijk document wordt opgesteld
indien het materiaal vrij van schade is.
De verhuurder zal alle gebruikers zwem-/reddingsvesten aanbieden. Het niet dragen ervan is op eigen risico en
verantwoordelijkheid van de gebruikers. Het dragen van reddingsvesten door kinderen in/op het water is steeds
verplicht. Het correct gebruik van zwem-/reddingsvesten valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder met
uitsluiting van elke verantwoordelijkheid van de verhuurder.
De gebruikers van het materiaal dienen de zwemkunst machtig te zijn. De huurder verklaart, door de
huurovereenkomst aan te gaan, dat dit het geval is.
De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en diens personeel en
aangestelden.
Huurder zal het vaartuig in overeenstemming met het bepaalde in de huurovereenkomst gebruiken, met
inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en zal geen verandering in het vaartuig aanbrengen.
De huurder verbindt zich ertoe om met niet meer dan het toegestane aantal personen gebruik te maken van de
kano. De verhuurder deelt dit mee.
Het is niet toegestaan de kano en/of ander gehuurd materiaal onbeheerd achter te laten.
Alle materiaal dient te worden terugbezorgd aan de verhuurder op de verhuurlocatie en op het overeengekomen
tijdstip, hetzij op elke andere locatie voor zover uitdrukkelijk overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
In geval van onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder zoals voorzien in deze
algemene voorwaarden onder de sectie Duurtijd en beëindiging, dient alle materiaal onmiddellijk te worden
terugbezorgd aan de verhuurder op de verhuurlocatie, hetzij op elke andere locatie die de verhuurder aangeeft
teneinde de onmiddellijke afgifte van het materiaal aan de verhuurder toe te laten.

Aansprakelijkheid voor gebruik m.i.v. ongevallen
De huurder is aansprakelijk voor het materiaal en voor het gebruik van het materiaal, zowel door hemzelf als
door enige andere gebruiker, dit telkens zowel ten aanzien van de verhuurder als ten aanzien van derden.
Onverminderd bovenstaande, zal elke gebruiker van het materiaal die geen huurder is tevens aansprakelijk zijn
voor het materiaal en het gebruik van het materiaal door deze gebruiker, dit telkens zowel ten aanzien van de
verhuurder als ten aanzien van derden.
In geval van schade aan of verlies van het materiaal zal de verhuurder gerechtigd zijn alle kosten voor de
vervanging of het herstel van het materiaal integraal door te rekenen aan de huurder en/of de gebruiker.

In geen enkel geval is de verhuurder aansprakelijk voor het gebruik van het materiaal door de huurder of door
een gebruiker van het materiaal die geen huurder is, dit zowel ten aanzien van de huurder, ten aanzien van enige
gebruiker van het materiaal als ten aanzien van enige derde.
De aansprakelijkheden bedoeld in deze sectie Aansprakelijkheid voor gebruik m.i.v. ongevallen behelzen tevens
elk ongeval met betrekking tot, naar aanleiding van of algemeen in het kader van het gebruik van het materiaal
en alle eruit voortvloeiende materiële schade en schade aan natuurlijke personen.

Fotografische of andere opnamen
Tijdens het gebruik van het materiaal is het mogelijk dat de verhuurder of derden fotografische opnamen maken
voor promotiedoeleinden (bv website). De verhuurder zal hiervoor echter steeds vooraf de uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de betroffen huurder bekomen.
De huurder heeft bovendien steeds het recht om voormelde toestemming op ieder ogenblik te herroepen. Dit kan
door eenvoudige contactname met de verhuurder op het adres van de verhuurder vermeld op de eerste pagina
van deze algemene voorwaarden. De verhuurder zal ervoor zorgen dat de betroffen fotografische opnames
onmiddellijk verwijderd worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De huurovereenkomst is onderworpen aan Belgisch recht met uitsluiting van bepalingen van internationaal
privaat recht die zouden leiden tot de toepasselijkheid van vreemd (d.i. niet Belgisch) recht.
Alle geschillen en betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de huurovereenkomst of de interpretatie
ervan, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

