
Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Lingevaart kano en fietsverhuur 

1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Verhuurder: Lingevaart kano en fietsverhuur, mede handelend onder Leenders Bike Totaal. 
1.2 Vaartuig: kano, kajak, SUP board en ander drijvend materiaal en toebehoren; 
1.3 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een of meerdere andere (rechts)personen de Huurovereenkomst sluit. 
1.4 Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling voor een ander te bepalen huurperiode een Vaartuig 

zonder bemanning in gebruik te geven. 
1.5 Verhuurlocatie: de locatie waar Verhuurder zijn bedrijf voert, te weten Koffiemolen 1 te Doornenburg. 

2. Algemene bepalingen 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en van Huurovereenkomsten met de Verhuurder tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een vooraf overeengekomen periode, met als uitgifte- en inname punt de Verhuurlocatie. 
2.3 Verhuurder is gerechtigd om onverminderd de verschuldigdheid van de huurprijs, de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de 

navolgende gevallen; 

 Indien Huurder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting onder de Huurovereenkomst; 

 Indien Huurder, naar het redelijk oordeel van de Verhuurder, niet in staat moet worden geacht om het gehuurde Vaartuig te besturen; 

 Indien Huurder of de personen ten behoeve van wie hij de Huurovereenkomst heeft gesloten zich later dan 30 minuten na het overeengekomen 

tijdstip bij de Verhuurlocatie melden; en 
Indien gebruik van het Vaartuig in de gegeven omstandigheden naar het redelijk oordeel van de Verhuurder een onverantwoord risico met zich meebrengt 

voor Huurder of voor derden. 

3. Vaarregels en vaargebied 

3.1 De Vaartuigen mogen uitsluitend worden gebruikt op de Linge, van Doornenburg tot Huissen. Het meenemen van de Vaartuigen buiten dit gebied is niet 

toegestaan. In verband met de veiligheid van de Huurder en de medeopvarenden is het absoluut verboden met de Vaartuigen de sluis in of er overheen te 

varen. Dit is aangegeven met een sperlijn die doorvaren verhinderd en door een vaarverbod bord (rechthoekig met streep rood-wit- rood).  
3.2 Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. 
3.3 Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water. Dit betekent ook niet te ruim nemen van bochten. 
3.4 Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, tuinen van aanwonende van de Linge en de in het water liggende bootjes of andere attributen. 
3.5 Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van de ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten. 
3.6 Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minder jarige kinderen.  
3.7 Huurder dient ook rekening te houden met vissers langs de waterkant, laat ze met rust en passeer deze op ruime afstand. 

4. Verplichtingen van Verhuurder 

Bij aanvang van de huurperiode stelt Verhuurder het Vaartuig voor de afgesproken periode ter beschikking aan Huurder.  
Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

5. Verplichtingen van Huurder 

5.1 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en diens personeel. 
5.2 Huurder garandeert in staat te zijn tot en over voldoende vaardigheden te beschikken om op een zorgzame en veilige wijze van het Vaartuig gebruik te 

maken. Huurder garandeert voorts dat hij en de door hem geselecteerde medeopvarenden in staat zijn om te zwemmen. Huurder dient fysieke beperkingen van 

hemzelf en van de door hem geselecteerde medeopvarenden, die van invloed kunnen zijn voor de omgang met het Vaartuig, voorafgaand aan het gebruik 

daarvan aan Verhuurder te melden. 
5.3 Huurder zal het Vaartuig overeenkomstig het bepaalde in de Huurovereenkomst gebruiken, met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en 

zal geen verandering in het Vaartuig aanbrengen, noch dit aan derden enigerlei vorm beschikbaar stellen. 
5.4 Het is verboden om gebruik te maken van de Vaartuigen onder invloed  van alcohol en/of drugs. 
5.5 Het is verboden om afval overboord te gooien. Indien het Vaartuig niet schoon wordt geretourneerd door Huurder, kan de Verhuurder een bedrag van          

€ 10,00 in rekening brengen en dit dient dan  direct  contant afgerekend te worden bij Verhuurder. 
5.6 Huurder verbindt zich om met niet meer dan het vooraf door Verhuurder aan hem kenbare gemaakte maximaal aantal toegestane personen gebruik te 

maken van een zodanig aantal, met niet meer personen dan er zitplaatsen in het Vaartuig aanwezig zijn. 
5.6 Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten. 
5.7 Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Dit betekent onder meer dat het ten gehore 

brengen van (elektrisch versterkte) muziek, het gebruik van vuurwerk, confetti en rijst e.d. aan boord is verboden. 
5.8 Huurder dient het Vaartuig in gelijke staat als bij inontvangstneming aan Verhuurder te retourneren binnen de overeengekomen huurperiode, onverminderd 

het in artikel 5.10 bepaalde. 
5.9 Huurder dient voor afvaart te controleren of het Vaartuig aanwezig, volledig toegerust en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient Huurder hiervan, 

voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen. 
5.10 Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk 

telefonisch in kennis te stellen. Indien Vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats weer aan de Verhuurder 

beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig het bepaalde in de Huurovereenkomst, is Verhuurder gerechtigd € 5,00 per kwartier extra in rekening te brengen, 

onverminderd Verhuurders recht op volledige schadevergoeding. 
5.11 In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Verhuurder.  



6. Aansprakelijkheid schade 

6.1 De aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder onder de Huurovereenkomst voor door Huurder geleden schade is beperkt tot de daaronder 

verschuldigde huurprijs (exclusief BTW) met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte en gevolgschade (gederfde winst, gederfde 

omzet en gemiste kansen) en voor schade die het gevolg is van diefstal van eigendommen van Huurder is uitgesloten. Voormelde beperkingen van Verhuurders 

aansprakelijkheid gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Verhuurder of diens personeel. 
6.2 Voor zover Huurder een rechtspersoon c.q. partij is als bedoeld in art.6:235 lid 1 onder a of b BW, vrijwaart Huurder Verhuurder voor alle door Verhuurder 

geleden schade die het gevolg is van of samenhangt me de uitvoering van de Huurovereenkomst voor zover deze niet veroorzaakt is door de schuld van 

Verhuurder of diens personeel. 

7. Reserveringen 

7.1 Het maken van reserveringen voor een of meer Vaartuigen is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging 

door Verhuurder.  
7.2  Annulering door Huurder is mogelijk dit dient telefonisch of via de mail te worden doorgegeven aan de Verhuurder. 
Indien het weer het niet toelaat om te varen neemt de Verhuurder contact op met de Huurder om eventueel de reservering te annuleren. 
7.3 Wijziging van een bevestigde huurperiode is slechts mogelijk indien Huurder hiertoe voorafgaand een verzoek hiertoe doet aan Verhuurder en Verhuurder 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend aan Huurder dienaangaande. 
7.4 Onverminderd het recht van Verhuurder op beëindiging van de Huurovereenkomst als bedoeld in art. 2 lid 3 bestaat geen recht op vermindering van de 

huurprijs indien niet de volledige overeengekomen huurperiode wordt benut. 

8. Betaling van factuur 

8.1 Betaling van facturen dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. 
8.2 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in lid 1 genoemde periode is Huurder onmiddellijk een kredietbeperking toeslag van € 50,00 

verschuldigd alsmede de wettelijke (handels) rente. 
8.3 Indien Verhuurder wordt genoodzaakt om op enig moment een incassoprocedure te starten om een bepaalde factuur te innen, dan is Huurder bovendien 

alle bijkomende (incasso)kosten verschuldigd, welke ten minste additioneel € 500,00 per incassoprocedure zullen bedragen. 

9. Verhuur en betaling ter plaatse met of zonder reservering 

Indien een vaartuig wordt gehuurd met of zonder reservering, geschiedt betaling ter plaatse, voor ingang van de Huurovereenkomst, door middel van een 

contante of pin betaling. 

10. Borg (Alleen als je geen geldig identiteitsbewijs kunt aantonen) 

Voordat een Vaartuig aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, dient Huurder op de Verhuurlocatie een borg van € 250,00 te voldoen. Bij het eindigen van de 

Huurovereenkomst zal de borg direct worden geretourneerd, minus een bedrag aan eventuele schade en/of kosten die Huurder aan Verhuurder uit hoofde van 

de Huurovereenkomst verschuldigd is. 

11. Geschillen en toepasselijk recht 

11.1 De rechtbank Arnhem is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Partijen zullen, alvorens een geschil aanhangig te maken, eerst 

proberen om dit minnelijk op te lossen. 
11.2 Op de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

  

 

 

 

 


