
 

Algemene voorwaarden Olympia Business Membership 2020:  

 Olympia Charters is hierna te noemen verhuurder. 
 Ondergetekend bedrijf is hierna te noemen huurder. 
 Het Olympia Business Membership is te gebruiken door alle (door het bedrijf geselecteerde) 

werknemers van ondergetekend bedrijf.  
 Olympia Charters is het recht voorbehouden een Member c.q. werknemer te weigeren. 
 Wanneer een Member 2x niet op komt dagen zonder tijdig te annuleren op een door hem 

gereserveerde dag en tijd, heeft Olympia Charters het recht deze Member voor de resterende huurtijd 
te weigeren. 

 Olympia Charters kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de overeenkomst op ieder 
moment eenzijdig beëindigen. 

 Bij het ophalen van een boot dient een werknemer van het deelnemende bedrijf zich als zodanig te 
kunnen legitimeren. 

 De schipper dient over relevante ervaring te beschikken in verband met de veiligheid van de 
bemanning en de boot. Dit ter beoordeling van de verhuurder.  

 
Lidmaatschap:  

 Het lidmaatschap geldt voor het vaarseizoen van 1 april tot 15 oktober 2020 op de doordeweekse 
dagen met uitzondering van feestdagen. 

 De Member betaalt eenmalig de waarborgsom van € 150,-- bij het aangaan van het contract. Dit is 
het bedrag aan eigen risico van de allrisk verzekering per gebeurtenis. In geval van schade c.q. 
inhouding van de waarborgsom dient deze wederom te worden voldaan. 

 
Reserveren:  

 Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur wordt het Membership 
geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken. 

 Er kunnen maximaal 3 reserveringen worden gemaakt van maximaal 1 dag. Na 1 keer varen kan er 
opnieuw 1 keer gereserveerd worden etc. U kunt dus altijd 3 gereserveerde data hebben staan.   

 Er is geen maximaal aantal vaaruren of vaardagen per vaarseizoen. 
 Een vaardag begint om 9.00 uur en eindigt om uiterlijk 22.00 uur.  
 Indien een sloep beschikbaar is op de dag zelf kan deze worden opgehaald zonder te reserveren.  
 Er kan alleen gereserveerd worden indien een schip beschikbaar is.                                                       

Voor deze regel geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.  
 Het is alleen mogelijk om een reservering te plaatsen op doordeweekse dagen met uitzondering van 

feestdagen. 
 
De Boot: 

 De Member vaart in een nette, goed onderhouden Seafury 700 Comfort motorsloep. 
 Het gehuurde voldoet aan de eisen van de ANWB-erkenning. 
 Het gehuurde dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden aan verhuurder. 
 In de Seafury motorsloepen mogen niet meer dan 12 personen plaatsnemen. 
 De verhuurder levert de boot met een complete uitrusting, ANWB-waterkaart en uw (bedrijfs)vlag. 
 De Member dient de boot na gebruik onbeschadigd met de complete uitrusting over te dragen. 
 De Member is tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor schade aan eigen schip en derden 

indien blijkt dat er sprake is van alcohol of wangedrag. 
 De Member dient opgelopen en veroorzaakte schade direct telefonisch te melden bij de verhuurder. 

 
Weersomstandigheden:  

 De verhuurder kan wegens te slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment 
herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren mag worden.  

 De Member heeft het recht een reservering te annuleren zonder opgaaf van reden. 
 
Extra:  

 Alle bijkomende kosten tijdens de huurperiode, zoals haven-, sluis- en bruggelden zijn voor rekening 
van de Member. De brandstof is bij de huurprijs inbegrepen. 

 Olympia Charters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongelukken en/of 
verwonding van personen en/of verlies/diefstal/schade van/aan persoonlijke goederen die zich aan 
boord en/of op ons terrein bevinden. 

 Buiten het gebruik van het Olympia Business Membership om krijgen alle werknemers van onder-
getekend bedrijf persoonlijk 15% korting op de huur van elk willekeurig vaartuig van Olympia 
Charters. Werknemer dient zich wel als zodanig te kunnen legitimeren. 

 In alle gevallen waarin de voorwaarden Olympia Business Membership 2020 niet voorzien verwijzen 
wij naar de Algemene Voorwaarden Verhuur van Sloepen Olympia Charters. 


