Let op: Laat door alle deelnemers van onderstaande voorwaarden
voor aanvang van het kanoën goede nota nemen !!!!
Reglement en Algemene Leveringsvoorwaarden (ver)huur kano’s
Boerderijhoeve Schurenhof.
Artikel 1. Leeftijd en verantwoordelijkheid huurder en
medepassagiers/gezelschap
De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar.
Medepassagiers/medekanovaarders vanaf 10 jaar tot 18 jaar mogen alleen in
aanwezigheid en onder toezicht van een volwassene (of een andere door de
ouders/verzorgers benoemde meerderjarige) en verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers in de kano varen.
Ingeval er sprake is van een boeking voor een groep personen is de
contactpersoon van deze groep/gezelschap verantwoordelijk om de overige
groepsleden te informeren over dit reglement en algemene
leveringsvoorwaarden en mag verhuurder ervan uitgaan dat alle groepsleden
vooraf van deze spelregels op de hoogte zijn.
Artikel 2. Reserveren, betalen en annuleren
1. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging
van de verhuurder heeft ontvangen.
2. In het door huurder te ondertekenen reserveringsformulier c.q.
huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen. Het
volledig ingevulde en ondertekende reserveringsformulier dient op de dag
van reservering te worden meegebracht. Ingeval u geen computer heeft of
niet in de gelegenheid bent het reserveringsformulier uit te printen zal dit
bij aankomst worden aangereikt en worden afgehandeld.
3. De huurder heeft een eigen risico tot € 500,- bij schade aan of verlies van
de kano, peddels, zwemvest, waterdicht tonnetje. Bij schade of verlies
dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen aan
de verhuurder.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vóór
aanvang van de huurperiode te geschieden.
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5. Indien een (deel van de) overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder
de volgende annuleringskosten verschuldigd:
o - Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is
kosteloos
o - Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode
bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom. Bij
gedeeltelijke annulering naar evenredigheid van de huursom.
6. Annuleren dient u schriftelijk/per email te doen.
7. Annuleren bij ’n hele duidelijke, geldige reden, eenmalig kosteloos kan,
indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen
hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat
niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten!
8. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens niet verantwoorde
weersomstandigheden de reservering annuleren. Hierover dient vóór
aanvang van de huurperiode contact met elkaar te zijn. Daarbij zal het
besluit van verhuurder leidend zijn. In dit geval is sprake van overmacht
en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
Artikel 3. Vaar-, zwemkwaliteiten en zwemvesten & verantwoordelijkheid
1. De verhuurder verstrekt zwemvesten aan alle kanovaarders en stelt deze
verplicht om het zwemvest op deugdelijke wijze te dragen.
2. Een goede zwemvaardigheid is vereist.
3. De kano’s zijn berekend op personen met een normaal postuur. Ernstig
overgewicht kan extra gevaar voor de deelnemer opleveren, waarvoor
deze geheel zelf verantwoordelijk is.
4. Kinderen t/m 9 jaar zijn niet toegestaan om (mee) te varen.
Artikel 4. Varen, gedragsregels en vaargebied /verplichtingen huurder en
gezelschap
1. De huurder gebruikt de kano en toebehoren waarvoor deze is
bestemd/bedoeld.
2. Varen/kanoën mag alleen tijdens het afgesproken dagdeel.
3. Het is verboden de oevers van de Roer vanaf het water of het land te
betreden, met uitzondering van de daarvoor aangegeven in- en
uitstapplaatsen. Uitsluitend op deze plekken wordt de kano in/uit het
water gelaten/gehaald.
4. Let op borden en drijflijnen/gele ballenlijn van het Waterschap dan mag u
absoluut niet verder ! Dat is levensgevaarlijk !
5. Verlaat bij naderend onweer onmiddelijk het water.
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6. De huurder dient ervoor te zorgen dat de kanovaarder(s) van de huurkano
niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen of bovenmatig
medicijngebruik. Ook is het niet toegestaan te kanoën, wanneer op
medisch voorschrift nog geen zware inspanning mag worden verricht.
7. Personen met een voor verhuurder wel of niet zichtbare lichamelijke of
verstandelijke beperking mogen uitsluitend onder begeleiding van een
verzorger aan het kanoën deelnemen.
8. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord van de huurkano.
9. Houd het water schoon, gooi afval niet weg, maar neem het mee in het
mee gegeven tonnetje.
10.Spaar de oevers en het riet, en alles wat groeit en bloeit. Om schade aan
de oevers te voorkomen, mag u uitsluitend in- en uitstappen op de
daarvoor bestemde plaatsen.
11.Laat muskusratten en/of beverratten als ook de geplaatste vangkooien met
rust. Deze dieren knagen aan bomen langs de oevers, waardoor deze
onvoorzien kunnen omvallen en gevaar voor u kunnen vormen. Het
waterschap plaatst op deze plekken waarschuwingsborden met de tekst
“Gevaar! Omvallende bomen”. Wees op deze plekken extra alert op uw
veiligheid.
12.Laat vissers met rust en passeer ze op ruime afstand.
13.Zwemmen in kanowater is verboden. De kwaliteit en stroming zijn
daar niet altijd geschikt voor.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Deelname aan het kanovaren, geschiedt voor risico van en onder eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemer. Behoudens de gevallen van opzet of
grove schuld aan de zijde van Schurenhof, is Schurenhof niet aansprakelijk voor
enige vorm van schade, die deelnemer lijdt, als gevolg van ongevallen, die
gebeuren voor, tijdens of na het kanovaren, tenzij en voor zover, uitsluiting van
aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
Artikel 6: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht en is uitsluitend
de Nederlandse rechter bevoegd.

