ALGEMENE VOORWAARDEN MUIDER COMPAGNIE
1.
Huurovereenkomst:
1.1.
Scheepshuur:
Scheepshuur dekt de huur van een schip inclusief schipper en maat.
1.2.
Betaling:
Zodra huurder akkoord is gegaan met de offerte ontvangt huurder een factuur over het bedrag
welke wordt genoemd in de door huurder goedgekeurde en ondertekende offerte op basis van
het minimum aantal gasten. Huurder zal zorg dragen voor betaling van de aanbetaling van
30% binnen 14 dagen. Huurder zal uiterlijk 1 maand voor de dag van afvaart zorgdragen
voor bijschrijving van het resterende bedrag van 70% op de bankrekening van verhuurder.
1.3.
Betalingsachterstand:
1 maand voor afvaart dient de volledige factuur te zijn betaald, is dit niet het geval dan wordt
niet overgegaan tot het inroosteren van personeel en bestellen van de catering etc.
1.3.1
Indien huurder de kosten van de factuur (zie 1.2 van deze overeenkomst) op de dag van
afvaart nog niet heeft voldaan, zal dit leiden tot annulering van deze huurovereenkomst op
basis van de voorwaarden zoals hieronder vermeld in artikel 3 (annulering op de dag van
afvaart).
1.3.2.
Zodra huurder de offerte heeft geaccordeerd en de aanbetaling heeft voldaan, worden
nevenactiviteiten direct voor u geboekt. Indien van annulering sprake is zal de boete voor
annulering volledig ten koste vallen aan huurder.
2.
Catering en servicekosten:
Alle vaartochten zijn exclusief catering en services aan boord, doch wel met een verplichte
afname hiervan.
2.1.
Servicekosten:
Deze kosten zijn voor het bedienend personeel. Afhankelijk van de groepsgrootte en de
catering gaan er 1 of 2 medewerkers mee. De kosten hiervoor bedragen € 125,00 per
medewerker per dagdeel (max.4 uren) en € 175,00 per medewerker per dag. Dit bedrag is
inclusief 21% BTW.
2.2.
Catering:
De catering wordt door huurder in overleg met verhuurder bepaald en bij verhuurder
afgenomen. Huurder zal aan verhuurder de bestelling van de catering opgeven voor het
minimale aantal personen zodra huurder overgaat tot boeken. Tot 10 dagen voor afvaart kan
dit aantal naar boven toe worden bijgesteld en dieetwensen worden doorgegeven.
2.3.
Betaling catering en servicekosten:
Zodra huurder akkoord gaat met de offerte ontvangt huurder een factuur voor de
scheepshuur, servicekosten en catering voor het minimale aantal personen, deze factuur dient
1 maand voor afvaart te zijn voldaan. Eventuele bijbestellingen worden direct aan u
gefactureerd en dienen voor afvaart te zijn voldaan.
2.4.
Afkoop catering
Als de catering door huurder zelf verzorgd wordt, betaalt de huurder de kosten voor afkoop
catering. Deze kosten staan vermeld op de factuur. 2.2. komt hiermee te vervallen.
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3.
Annulering:
3.1.
Huurovereenkomst:
Bij annulering van deze huurovereenkomst zijn de volgende percentages van de totale
huursom verschuldigd:
na boeking
15%
6 tot 5 maanden voor afvaart
20%
5 tot 4 maanden voor afvaart
30%
4 tot 3 maanden voor afvaart
40%
3 tot 2 maanden voor afvaart
50%
2 tot 1 maand voor afvaart
75%
1 maand voor afvaart
90%
de dag van afvaart
100%
3.2
Catering en servicekosten:
na bestelling
15%
1 maand tot 1 week voor afvaart
30%
1 week voor afvaart en later
100%
3.3
Nevenactiviteiten
De volledige boete welke door de desbetreffende organisatie/bedrijf in rekening wordt
gebracht.
(Nevenactiviteiten zijn alle zaken welke door huurder, naast de zeiltocht, zijn geaccordeerd.
Denk hier aan: bezoek aan het Muiderslot of Pampus, muzikant(en), hotels, restaurants,
audiovisuele middelen, huur van tafels/stoelen/bestek, etc.)

4.
Aansprakelijkheid en overige bepalingen:
- De bemanning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, voortkomend
uit het verblijf van huurder en zijn/haar gasten aan boord of op de kade. Wij raden u aan
een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wel is het schip all-risk verzekerd en
heeft de bemanning een WA-verzekering jegens de opvarenden.
- Vanaf een windkracht van 7 Bft heeft de schipper het recht om de tocht op het water niet
door te laten gaan. Ook het niet varen door ijsgang en andere bedreigende
natuurverschijnselen zijn voor risico en rekening van huurder. Natuurlijk zal De Muider
Compagnie dan behulpzaam zijn bij het zoeken naar een alternatief programma. U kunt uw
tocht hiervoor verzekeren bij www.vechtpolis.nl.
- Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het niet (tijdig)
aanwezig zijn van het schip in de door huurder gewenste haven als gevolg van stremmingen
bij bruggen, kunstwerken en weersomstandigheden zoals hierboven vermeld.
- Huurder moet een vervangend schip accepteren, indien het schip door bijzondere
omstandigheden niet aanwezig zou kunnen zijn op de overeengekomen datum en plaats.
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