
 KANOKAART 

 Het Twiske 

 Oostzanerveld 

 Ilperveld 

 

Regels bij het kanovaren: 

- Vaar altijd rechts 

- Geef voorrang aan   

   beroepsvaart en zeilers 

- Hinder geen vissers 

- Spaar de natuur zoals  

  rietoevers en verstoor    

  geen vogels 

- Ga alleen aan land op  

  daarvoor bestemde    

  uitstapplaatsen 

- Honden mogen niet overal  

  aan land 

- Neem afval mee naar huis  

 

 

Sleep de kano nooit over 

land, dan raakt deze lek ! 

 

 



Voorwaarden Bootverhuur Twiske Haven 
 
Definities, in deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig boten tegen betaling aan derden ter beschikking stelt. 
Huurder: hij/zij (natuurlijke of rechtspersoon) die tegen betaling boten in gebruik neemt. 
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een 
open vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven. 
 
Verplichtingen/rechten Verhuurder: 

 Verhuurder stelt het vaartuig in goede staat van onderhoud, zodat het kan dienen voor het gebruik 
waarvoor het bestemd is, ter beschikking voor de overeengekomen huurperiode. 

 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en andere 
opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.  

 Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te 
ondertekenen en zich te identificeren middels een paspoort, rijbewijs, of ID-kaart. 

 Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment éénzijdig 
beëindigen. Huurder ontvangt dan een huurvoucher voor het niet-genoten gedeelte. 

 
Verplichtingen/rechten Huurder: 

 Huurder huurt voor eigen risico en Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van alle opvarenden. 

 Huurder en opvarenden dienen altijd aanwijzigingen van medewerkers van Twiske Haven op te volgen. 

 Huurder heeft het gebruiksrecht van het vaartuig gedurende de overeengekomen huurperiode. Huurder 
gebruikt het gehuurde als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en het maximale aantal 
toegestane opvarenden. 

 Huurder wordt geacht voldoende vaarvaardigheid te bezitten voor het gehuurde vaartuig. 

 Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, 
inventaris of tuigage terstond aan Verhuurder te melden. 

 Huurder betaalt € 25,00 borg per gehuurde boot of geeft zijn ID bewijs ter zekerstelling. 

 Huurder dient de boot aan het einde van de huurperiode op dezelfde plaats terug te brengen en zich bij 
het havenkantoor weer af te melden, alwaar zijn borg wordt geretourneerd indien er geen schade of 
vermissing (van onderdelen) is. 

 Huurder is gehouden alle kosten voortvloeiend uit schade en bij vermissingen aan het einde van de 
huurperiode per direct te voldoen a contant of per pin. Huurder ontvangt een kwitantie en kan dit 
eventueel zelf daarna bij zijn verzekeraar claimen. Niet gemelde schade wordt achteraf met een boete van 
25% in rekening gebracht bij Huurder. Voor het (laten) verrichten van reparaties door derden is de 
toestemming van Verhuurder nodig.   

 Het is Huurder niet toegestaan de accu’s en kabels van de electromotor aan te raken of enige wijziging 
hierin aan te brengen. Indien dit toch gebeurd is en tot schade leidt, dan dient deze schade volledig door 
Huurder per direct te worden voldaan. 

 Bij omslaan worden sleepkosten en eventuele schade in rekening gebracht. 

 Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten netjes en van afval ontdaan te zijn. De 
boot dient in dezelfde staat, als bij aanvaarding, te worden achtergelaten. 

 Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken. 

 Bij reservering dienen de boten op het afgesproken tijdstip opgehaald te worden, indien Huurder meer 
dan een half uur te laat is, heeft Verhuurder het recht de boten verder te verhuren, zonder restitutie of 
vervangende huurvoucher. 

 Boten moeten op het afgesproken tijdstip ingeleverd worden (ook als later is gestart) ivm eventuele 
aansluitende verhuur aan een andere Huurder. Indien een boot meer dan een half uur te laat wordt 
ingeleverd wordt extra huur berekend met een minimum van 1 uur. 

 Huurder kan tot een uur voor aanvang van de huuperiode alsnog besluiten vanwege 
weersomstandigheden de overeengekomen huurperiode naar een ander moment te verplaatsen. Reeds 
gedane betalingen worden niet gerestitueerd, maar huurder ontvangt een huurvoucher voor een ander 
moment. Indien de Huurder reeds aangevangen heeft, ontvangt hij een huurvoucher voor het niet-
genoten gedeelte. 

 Verhuurder stelt zwemvesten verplicht in de 1-persoons kajaks en aan kinderen/mensen die niet kunnen 
zwemmen. Voor andere boten dan de kajaks heeft de Huurder vrije keuze om wel of niet zwemvesten aan 
te doen. Bij windkracht 4 á 5 kan de verhuurder zwemvesten verplicht stellen. 

 Ouders zijn verantwoordelijk voor verhuur en deelname van hun minderjarige kinderen. Kinderen tot en 
met 12 jaar mogen in de havenkom alleen varen (met een zwemvest aan), ouders dienen zelf toezicht te 
houden. Buiten de havenkom dienen kinderen tot en met 12 jaar door een volwassene te worden 
begeleid. 

 


