
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
GROEPSARRANGEMENTEN en VERHUUR MATERIEEL 

BREELAND 
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op GROEPSARRANGEMENTEN en 
VERHUUR MATERIEEL, zoals omschreven in de huurovereenkomst. 
 
 Onder MATERIEEL wordt  in deze Algemene Voorwaarden verstaan: 

 kano’s, 
 fietsen,  
 a.t.b.’s 
 steppen en  
 overig te gebruiken materieel (afgekort o.t.g.m.), 

 
 Huurder ontvangt van verhuurder een huurovereenkomst in tweevoud, die 

rechtsgeldig wordt, indien binnen 14 dagen na dagtekening een door huurder 
ondertekend exemplaar door verhuurder is terug ontvangen. Indien aan deze 
voorwaarden niet is voldaan is verhuurder gerechtigd na de termijn van 14 dagen het 
MATERIEEL aan anderen te verhuren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van 
verhuurder leidt. 

 
 De aanbetalingen dienen te geschieden vóór de in de huurovereenkomst vermelde 

data. 
 
 Betaling dient te geschieden via een overschrijving onder vermelding van het 

boekingsnummer van de huurovereenkomst, of contant aan de verhuurder. 
 
 De huurder die niet van rechtswege betaald, is van rechtswege in verzuim zonder dat 

een nadere ingebrekestelling is vereist. De verhuurder is in dit geval gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De verhuurder is 
gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de 
overeenkomst reeds gemaakte kosten. 

 
 Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder zonder 

tussenkomst van de rechter de overeenkomst als ontbonden beschouwen en is hij 
gerechtigd het MATERIEEL tot zich te nemen. 

 
 Bij annulering worden de volgende kosten berekend: 

 Bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de activiteit:: 25% van het 
factuurbedrag 

 Bij annulering tot vier maanden voor aanvang van activiteit: 50% van het 
factuurbedrag 

 Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de activiteit: 75% van het 
factuurbedrag 

 Bij annulering tot vijf dagen voor aanvang van de activiteit: 90% van het 
factuurbedrag 

 Hierna geldt de laatst bekende groepsgrootte die definitief in rekening zal worden 
gebracht. 

 



 Weersomstandigheden geven de huurder geen recht op wijziging, aanpassing of 
annulering van de huurovereenkomst. 

 
 (Buiten)activiteiten kunnen door de verhuurder tot 24 uur voor aanvang van het 

arrangement c.q. huurperiode kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan er 
van volgens verhuurder niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met onder 
andere de veiligheid. 

 
 Verhuurder zal aan huurder/deelnemer bij aanvang van de huurperiode het 

MATERIEEL in goede staat leveren.  
 
 Huurder/deelnemer zal het MATERIEEL overeenkomstig de bestemming gebruiken 

en niet in gebruik afstaan of laten gebruiken door derden die niet onder 
verantwoordelijkheid van huurder/deelnemer vallen. 

 
 Het onbeheerd achterlaten van het MATERIEEL, met uitzondering van de vaste 

hindernissen, is voor risico van de huurder/deelnemer. 
 
 Alle kosten voor het gebruik van het MATERIEEL zijn voor rekening van 

huurder/deelnemer. 
 
 Huurder/deelnemer is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade aan, verlies 

van, of enig ander nadeel aan het MATERIEEL dat wordt veroorzaakt door het doen 
of laten van huurder of door hem toegelaten derden tijdens de huurperiode. 

 
 Aan het einde van de huurperiode zal huurder/deelnemer het MATERIEEL op de 

overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen. 
 
 Indien het MATERIEEL later dan het afgesproken tijdstip en/of niet op de afgesproken 

plaats is ingeleverd, kan de verhuurder schadevergoeding vorderen. 
Huurder/deelnemer is verplicht zich af te melden bij verhuurder en deze op de hoogte 
te stellen van eventuele schade aan het gehuurde. 

 
 De verhuurder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen ingeval van 

gewichtige omstandigheden. De verhuurder is verplicht om de huurder direct en met 
opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. 

 
 Indien de verhuurder zijn verplichtingen t.g.v. deze overeenkomst niet nakomt, kan de 

huurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden 
beschouwen. Verhuurder zal dan de reeds betaalde bedragen terugbetalen, onder 
aftrek van reeds gemaakte kosten. 

 
 Huurder/deelnemer neemt deel aan de activiteiten op eigen risico. 
 
 Verhuurder is niet aansprakelijk voor: 

 diefstal of verlies van zaken c.q. eigendommen van huurder/deelnemer. 
 schade aan zaken en eigendommen van huurder/deelnemer. 
 enig lichamelijk letsel van huurder/deelnemer t.g.v. deelnemen aan de 

activiteiten. 
tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de 
verhuurder (of diens werknemers). 

 
 
 
 


