
 

ALGEMENE VOORWAARDEN BUNGALOWPARK ZUIDERZEE B.V.  

VAARTUIGVERHUUR 

Vooraf 
De vaartuigen die wij verhuren via Bungalowpark Zuiderzee zijn niet toegestaan op het 

IJsselmeer. De vaartuigen zijn toegestaan in het water wat aan de bungalow grenst. Het 

is niet toegestaan om met het vaartuig door de nabijgelegen sluis heen te varen, deze 

gaat naar het IJsselmeer. U krijgt bij het afhalen van het vaartuig een vaarkaart mee 

met daarop de routes die u kunt varen. 

 

Check voorafgaand uw huurperiode ook de vaarregels van de politie, u vindt ze hier: 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/boot/wat-zijn-de-vaarregels.html. 

 

 

Algemeen 
U huurt de vaartuigen voor een dag, dagdeel of per uur: 

 

1. Dag   =  09.00 tot 17.00 

2. Dagdeel 1  =  09:00 tot 13:00 

3. Dagdeel 2  = 13:00 tot 17:00 

4. Uur  =  hele uren (niet geldig voor gemotoriseerde vaartuigen). 

 

De minimumleeftijd om de gemotoriseerde vaartuigen te kunnen huren en/of besturen is 

18 jaar. 

 

Als u onderweg ergens aan wilt meren, laat u het/de vaartuig(en) dan niet onbeheerd 

achter. 

 

De gehuurde vaartuigen vallen onder de verantwoording van degene op wiens naam het 

vaartuig bij ons gehuurd wordt. Deze persoon is zelf volledig verantwoordelijk voor het 

nagaan van alle vaarregels. 

 

Het meenemen van een barbecue en of gasfles aan boord is niet toegestaan. 

 

Denkt u alstublieft om de mooie groene omgeving en gooi uw afval niet overboord. 

 

Annuleren 

Verhuur maandag t/m vrijdag: 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor de reserveringsdatum.  

Bij annuleren tussen 48 en 24 uur betaalt u 25% van de huursom. 
Bij annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de reserveringsdatum betaalt u 50% van de 

huursom.  

Bij annuleren binnen 24 uur bent u ons de volledige huursom verschuldigd. 

 

Verhuur in weekenden of tijdens feestdagen: 

Voor reserveringen in het weekend of tijdens feestdagen betaalt u bij een annulering van 

48 tot 24 uur voor de reserveringsdatum 50% van de huursom en bij annulering tot 

uiterlijk 24 uur de volledige huursom.  

 

Overige annuleringsvoorwaarden: 

Indien er meerdere boten tegelijkertijd worden gereserveerd geldt een 

annuleringstermijn van uiterlijk 3 dagen (72 uur) voor de reserveringsdatum.  

https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/boot/wat-zijn-de-vaarregels.html


 

Annuleren kan uitsluitend per e-mail en binnen openingstijden. Indien niet tijdig 

geannuleerd bent u de volledige huur verschuldigd. 

 

De huurprijs geldt voor de gehele aangegeven periode en alles dat ertussen valt. De 

tijden kunnen niet worden verschoven. Het zijn vaste tijdsblokken.  

 

Reserveren van halve dagen in weekenden en/of feestdagen tijdens het hoogseizoen 

beperkt mogelijk en alleen indien beschikbaar. 

 

Annuleren wegens erg slecht weer:  

Annuleren wegens erg slecht weer kan na telefonisch overleg 48 uur voor de 

reserveringsdatum tot op de dag van de reservering voor 9.00 uur. Let op; uiteraard pas 

na akkoord van Bungalowpark Zuiderzee bij tijdig vooraf overleg ruim voor de geldende 

annuleringstermijn. 

Met slecht weer wordt bedoeld dat het te gevaarlijk is om zich vanwege de 

weersomstandigheden op het water te bevinden. Regen is dus geen reden tot annulering. 

 

Indien u annuleert vanwege andere redenen dan hierboven benoemd brengen wij u 50% 

van de huursom in rekening. 

 

Bungalowpark Zuiderzee mag een reservering te allen tijde zonder opgave van redenen 

annuleren. Natuurlijk met teruggave van eventuele gedane betaling. 

 

Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. 

 

Borg 

Bij sommige vaartuigen wordt er een borg berekend. 

Sloep   € 100,00 

Motorboot €   50,00  

 

Deze wordt vooraf in rekening gebracht en ontvangt u binnen 7 dagen terug op het door 

u opgegeven rekeningnummer. 

 

In geval van schade, overlast of het te laat terugbrengen van een vaartuig wordt dit in 

mindering gebracht op de in rekening gebrachte borg. 

 

Corona 
Houdt rekening met de huidige regels omtrent het Corona-virus. Als huurder bent u zelf 

volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van deze regels, opgelegd door de overheid 

en het RIVM. 

 

Ophalen/terugbrengen 
Indien het vaartuig niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald en zonder bericht, heeft 

Bungalowpark Zuiderzee het recht het vaartuig aan een ander te verhuren, zonder 

restitutie van het betaalde huurbedrag. 

 

Indien u een gemotoriseerd vaartuig heeft gehuurd dient u rekening te houden met de 

volgende tijden waarin u deze kunt ophalen bij de receptie.  

 

Ochtend: tussen 09.00 en 09.15 uur afhalen en vóór 13.00 uur afgeven 

Middag: tussen 13:00 en 13:15 uur afhalen en vóór 17.00 uur afgeven 

 

U dient het vaartuig weer in de staat af te geven zoals u deze heeft meegekregen. 

 

 



 
Schade 
Schade ontstaan aan afgemeerde -, aangemeerde - of voor anker liggende boten is 

volledig voor risico van de huurder. 
 

Schade ontstaan door alcohol- en/of drugsgebruik of dergelijks is volledig voor risico van 

de huurder. 

 

Huurders van een vaartuig van Bungalowpark Zuiderzee zijn aansprakelijk voor 

eventuele gemaakte schade aan derden. 

 

Indien het vaartuig door eigen toedoen is komen vast te liggen en/of door het niet 

opvolgen van de vooraf gegeven instructies en hier als resultaat uit volgt dat een 

medewerker van Bungalowpark Zuiderzee het vaartuig moet loshalen en/of ophalen, 

kunnen de eventuele kosten hiervoor verhaald worden op de huurder van het vaartuig 

en/of verrekend worden met de betaalde borg. 

 

Mocht de motor van een vaartuig problemen krijgen, lees; rookvorming, erg luid klinken, 

uitvallen etc. Neemt u dan direct op met onze receptie om te overleggen over het 

probleem. Doorvaren met motorproblemen kan leiden tot een defecte motor met alle 

gevolgen van dien. 
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