VAARVAKANTIES VLAANDEREN-BELGIE
Member Linssen Boating Holidays
Kortrijksestraat 39 - 8520 Kuurne Belgie +32 (0)56/71.39.04
info@Bboat.be website: www.bboat.be
Kuurne(Kortrijk

Tarieven

Linssen Grand Sturdy 30.9 AC (2-6 pers.)

Periode

week

A
B
C
D

1650
1890
2100
2385

voor 14 april | na 6 oktober
14 april – 12 mei | 8 september - 6 oktober
12 mei - 7 juli | 25 augustus – 8 september
7 juli - 25 augustus

Tarieven




€
€
€
€

midweek

weekend

1072 €
1229 €
1365 €

990 €
1134 €
1260 €

Refit
2017
+

Wifi

Linssen Grand Sturdy 40.9Ac (2 -8 pers.) enkel indien reeds ervaring

Periode

week

A
B
C
D

2650
2990
3375
3740

voor 14 april | na 6 oktober
14 april – 12 mei | 8 september - 6 oktober
12 mei - 7 juli | 25 augustus – 8 september
7 juli - 25 augustus

ALL INCLUDED


BE 0678.331.985- IBAN : BE72 7380 3473 5116 - Swiftcode : KREDBEBB

€
€
€
€

midweek

weekend

1723 €
1944 €
2194 €

1590 €
1794 €
2025 €

(INCL 21% BTW)

Inbegrepen: 1 uur vaarinstructie, vaarkaart (opgestuurd), opgemaakte bedden, apero, bad - keukenlinnen,
toiletartikelen (zeep,shampoo,..), eindreiniging, stofzuiger, reinigingsproducten, TV-dvd, zonnekap, teakdek,
Wifi 2Gb (week) in Belgie - incl usb aansluiting
Bijkomende Kosten:
o
Brandstof. Per motoruur een vast bedrag aangerekend. (dd1/11/2015 – 40.9: 11€; 30.9AC: 8.5 €)
o
Liggelden havens (gemiddeld 10€)

OPMERKINGEN




Eigen risico huurder: € 800 (Gs30.9 Ac) en € 1000 (Gs40.9 Ac) in contanten te betalen bij afvaart of te storten voor
vertrek. Wordt terugbetaald indien geen schade
extra dag :12% van de weekprijs
Maximale korting 15 % per boeking!

VERTREK- EN AANKOMSTTIJDEN






Weekverhuur:
vanaf vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Weekendverhuur:
vanaf vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweekverhuur:
vanaf maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Per dag aanpasbaar volgens afspraak
7 juli – 25 augustus : minimum 1 week huren

MOGELIJKE VAARROUTES
Vertrek Kuurne

BEZOEK
1 Week

weekend
midweek
10 dagen
2 weken
2 weken

aller -retour
aller -retour
aller-retour
aller -retour
aller -retour
aller -retour
aller -retour
aller -retour

Sluizen en Bruggen
België
Vlaanderen
www.flaris.be
Wallonië
Frankrijk

www.vnf.fr

24u
24u
15u
20u
24u
34u
52u
48u

Kortrijk - Doornik - Mons scheepsliften Strephy-Mons - Doornik - Kortrijk
Kortrijk - Rijsel via Spierrekanaal (min 4 dagen) - Kortrijk
Kortrijk-Deinze –Gent-Kortrijk
Kortrijk - Deinze - Gent - Oudenaarde - Kortrijk
Kortrijk - Deinze - Gent - Brugge - Kortrijk
Kortrijk - Rijsel - Arras - Douai – Lille - Kortrijk
Kortrijk - Doornik - Ath - Aalst - Dendermonde - Gent - Deinze - Kortrijk
Kortrijk - Wervik - Rijsel-Aire-sur-la-lys - Arques-Bergues – Veurne - Ieper –
Diksmuide - Nieuwpoort - Brugge – Gent - Kortrijk

1/5 – 30/9
<1/5 ->30/9
1/4 – 31/10
<1/4 ->31/10
15/5 – 15/9
<15/5 - >15/9

Open
Diverse Sluizen en bruggen zijn gesloten op zondag en Pasen
Open behalve op Pasen
Gesloten
Open, behalve Pasen – 1 mei en 14 juli
Open op aanvraag, 1 dag op voorhand voor 16u reserveren

Algemene Voorwaarden:
Consultatie:
Via
e-mail:
info@Bboat.be
Via
post:
BBoat,
Kortrijksestraat
39,
8520
Kuurne
Door het onderschrijven van de reservatiebon verklaart de kapitein kennis genomen te hebben van onze verhuurvoorwaarden, hier verder omschreven.
Hij erkent de inhoud gelezen en begrepen te hebben. De kapitein aan boord is verantwoordelijk voor de uitrusting en goede gang van zaken op het door
hem gehuurd vaartuig. Hij is eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor de bemanning die hem op zijn tocht vergezellen. De kapitein is diegene die het
vaartuig bestuurt. Hij /zij is meerderjarige, hij zal spontaan zijn identiteitskaart tonen ter bevestiging. De verhuurder behoudt zich het recht voor, om te
weigeren zijn materiaal in handen te geven van elke huurder die niet bekwaam zou zijn de verantwoordelijkheid te dragen overheen de materialen die hem
toevertrouwd zijn. In dit geval wordt een terugbetaling van de betaalde huurprijs voorgesteld zonder eender welke schadevergoeding. Wanneer de boot
overgedragen is aan de huurder is de vertegenwoordiger van de bemanning, omschreven in rubriek als Kapitein op de reservatiebon volledig
verantwoordelijk voor de bemanning en het hem toevertrouwd voorwerp. Geenszins is Bboat verantwoordelijk voor de acties van de kapitein en zijn
opvarenden, zelfs bij eventueel lichamelijk letsel van kapitein,opvarenden of andere personen of bij verlies van materialen. Door aanvaarding van de boot
door de kapitein verklaart deze dat hij voldoende bekwaam is om de boot te besturen en dat de aan hem verstrekte uitleg, initiatie, voldoende begrepen
is. Bij het varen zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig. De huurder moet de reglementen voor riviernavigatie – binnenscheepvaartreglementen
naleven, net als de instructies van de verhuurder en de rivierautoriteiten. De huurder – kapitein dient binnen de door de maatschappij toegestane
vaargebieden te blijven. De huurder mag niet varen bij nacht. Hij mag evenmin slepen of de boot onderverhuren of uitlenen. Waterwegen met getijenwater
zijn zonder schriftelijke toestemming verboden. De verhuurder is gerechtigd te allen tijde toegang te verkrijgen op het schip ook op die plaatsen die als
privézone van de huurder kunnen beschouwd worden. Als u via een reisbureau boekt, zal al het contact via dit bureau verlopen.
Reservaties – Betalingen: De reservatie is pas van kracht tussen huurder en verhuurder indien de reservatiebon volledig ingevuld is, wanneer de reservatie
schriftelijke bevestigd is door de verhuurder en er een voorschot van 40% op de totale huursom betaald is. Het saldo dient 3 weken voor vertrek vereffend
te zijn. Zo niet is de reservering nietig en blijft de waarborg aan de verhuurder. Boekingen gedurende de laatste drie weken zijn definitief na aanbetaling
van de 100%. Nadat de boeking is bevestigd , kunnen kortingen of aanbiedingen niet meer met terugwerkende kracht worden toegepast. Eventuele bank
of transactiekosten zijn ten laste van de huurder. Extra’s die niet geboekt of betaald bij reservering zullen aangerekend worden aan de huidige
seizoensprijzen (zie www.bboat.be). Verbruik diesel wordt verrekend per vaaruur aan op dat moment geldende prijs
Waarborg: Een bedrag van 800€ (30.9 Ac) en 1000€ (40.9 Ac) in kontanten of storting voor start, wordt voor aanvang van de huurperiode als waarborg
overgemaakt aan de verhuurder. Dit bedrag zal op het einde van verhuurperiode terugbetaald worden, op voorwaarde dat boot en haar uitrusting in goede
staat, onbeschadigd en in gelijke hoeveelheid, dit wil zeggen identiek zoals bij vertrek, terugkeert op afgesproken plaats en tijdstip. Het bedrag van de
waarborg komt ten minste overeen met de franchise van de bootverzekering zodanig dat bij schade aan derden het bedrag overeenkomstig met de
verzekeringsvrijstelling kan afgehouden worden van de waarborg. De waarborg zal aangewend worden om het geheel van de kosten voortvloeiende uit
het slechte onderhoud, beschadiging of breuk aan de gehuurde boot of zijn uitrusting veroorzaakt door de huurder te dekken. In die gevallen waar het
waarborgbedrag ontoereikend is om het totale bedrag van de beschadiging te dekken, zal de verhuurder het recht hebben om het totale bedrag van de
schade verminderd met de ontvangen waarborg integraal te verhalen op de huurder, voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet
aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan
hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.. De verhuurder documenteert de kosten met facturen of
gelijkwaardige documenten. Indien het bedrag voor de herstelling of vervanging van de beschadiging onduidelijk is bij teruggave van de boot dan kan de
huurder de totale waarborg in bewaring nemen tot het moment dat de exacte kostprijs gekend is. Belangrijk: De verzekeringsfranchise of waarborg voor
de schade berokkend aan de gehuurde boot is niet afkoopbaar.
Annuleren van de reis door de huurder: Dit moet schriftelijk aan verhuurder gemeld worden. Data ontvangst brief telt als data. Omwille van deze annulatie
heeft de verhuurder het recht om volgende bedragen te vorderen of in te houden van het voorschot: 1) meer dan 6 weken voor afvaart: 40% van het
totaalbedrag. 2) Tussen 6 en vertrek voor de afvaart: 100% van het huurbedrag. Min. dossierkosten, 150 €, zijn altijd verschuldigd. Kleine wijzigingen zijn
altijd mogelijk. Bboat beslist hierin soeverein. Nooit worden bedragen teruggestort.

Annuleren van de reis door de verhuurder: Indien de verhuurder buiten zijn wil om, niet beschikt over een boot zoals voorzien volgens reservatie van de
huurder, dan zal de verhuurder aan de huurder een gelijkwaardig alternatief voorstellen in binnen of buitenland. Is dit echter niet mogelijk dan zal de
verhuurder een huursom à rato van de niet opgebruikte huurperiode terug betalen, hetzij gelijkwaardige nieuwe huurperiode aanbieden, hetzij de
huurperiode verlengen. De huurder is in dit geval niet gerechtigd enige schadevergoeding te eisen van de verhuurder. Indien door weersomstandigheden
het niet mogelijk is te varen, heeft de verhuurder het recht de boot te verplichten aan wal te blijven, zonder dat de verhuurder hiervoor enige vorm van
schadevergoeding verschuldigd is aan de huurder. In geen enkel geval kan een extra schadevergoeding , bovenop de huursom , ten laste van de verhuurder
gelegd worden bij onderbreking van de vaartocht.
Annuleringsverzekering: Deze verzekering dient afzonderlijk genomen te worden aan 5% van de huursom. Het doel van deze verzekering is de terugbetaling
van de reissom te garanderen van de huurder die hij contractueel verschuldigd is aan de verhuurder. De verzekering is geldig indien de reis geannuleerd
wordt voor vertrek, met één van volgende redenen: - Ernstige ziekte, ernstig ongeval, dood van verzekerde, mede passagiers of familieleden in directe lijn
(tweede graad), deelname aan (rechtbank)jury of zwangerschap met complicaties. Deze garantie geld ook voor alle medepassagiers vermeld op de
reservatiebon. Annulering volgens één van voornoemde redenen moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na het voorval, ze moeten gestaafd
worden met officiële documenten. Zoniet treedt ‘Annuleren van de reis door de huurder’ in werking. Bij annulering stort de verhuurder de reissom terug
verminderd met het bedrag van de premie van de verzekering ( 5%) en verminderd met 100€ dossierkosten
Overhandiging en teruggave boot: De boot wordt pas ter beschikking gesteld indien volgende zaken werden vervuld: ondertekenen contract incl. afgifte
kopij paspoort - overdracht van het saldo - overhandiging van de waarborg 750€ in kontanten - de forfaitaire afrekening van de opties - het nazicht van de
inventaris - initiatie - nazicht en goedkeuring stuurmanschap kapitein. De boot moet terug zijn op de basis op de datum en het uur die op het contract
vermeld staan. Te late aankomst kan een vergoeding teweeg brengen. Ophaalkosten binnen het vaargebied zijn forfaitair 500 euro. Bij aankomst moet de
boot en zijn uitrusting in de zelfde staat verkeren zoals bij vertrek. De huurder is verplicht alle schade of verlies van de inventaris te melden. De verhuurder
is gerechtigd alle kosten aan te rekenen aan de huurder indien de boot niet volgens contract tijdig op de basis terug gekomen is of indien er delen van de
uitrusting ontbreken.
Marifoon: Het is op de Belgische waterwegen verplicht een marifoon aan boord te hebben. Als schipper is men verplicht om de berichtgevingen uit te
luisteren. Enkel indien de schipper in het bezit is van een zendvergunning mag hij conversaties voeren. Indien de gebruiker niet in het bezit is van een
zendvergunning mag hij enkel uitluisteren (geen conversaties voeren). Dit wordt streng gecontroleerd. Misbruik van de marifoon valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de huurder.
Defecten: In de huurprijs is assistentie van de verhuurder bij defecten inbegrepen. De verhuurder kan volgens de aard van het defect de huurder instructies
geven tot het oplossen van het defect of hij zal ten spoedigste vakkundig ingrijpen om het defect te herstellen. Geenszins kan de huurder enige
schadevergoeding eisen van de verhuurder omwille van reisderving veroorzaakt door het defect Indien het defect veroorzaakt is door de huurder zullen
alle kosten ter herstelling op de huurder verhaald worden. In dit geval zal het franchisebedrag (750€) tijdelijk ingehouden worden tot volledige herstelling.
Toiletten: De boten zijn uitgerust met handpomp toiletten. Enkel gewoon toiletpapier hoort thuis in een toilet. Geen (baby)doekjes, maandverbanden ea.
Dit veroorzaakt verstoppingen. Elke interventie is 100€, dit is exclusief eventuele extra verplaatsingskost of onderdelen. Tarief geldig voor 1 toilet.
Huisdieren : Huisdieren dienen bij aanvraag gemeld te worden, en staan vermeld op de bestelbon. Er is een meerprijs van 75€ per boot (extra reinigen).
Het is noodzakelijk dat de huurder zijn huisdier ten allen tijde onder controle heeft. Op de 40.9 Ac worden geen dieren toegestaan
Vaarroutes – verlies van /schade aan de uitrusting: De huurder mag, mits dit aan de verhuurder kenbaar te maken, op eigen initiatief en
verantwoordelijkheid zijn eigen vaarroute koersen. Het is de huurder verboden de boot aan te meren op plaatsen die niet voorzien zijn voor dit manoeuvre.
De huurder dient er zich van bewust te zijn dat alle plaatsen die niet voorzien zijn van aanmeer faciliteiten ernstige schade aan de boot kunnen aanbrengen.
U kan steeds beschikken over voldoende gegevens omtrent de dichts bijzijnde aanmeerplaats. De huurder zal als een goede huisvader zorg dragen voor
het aan hem toevertrouwde goed. Hij dient er zich van bewust te zijn dat enige schade van welke aard ook, de veiligheid van de opvarende en zich zelf in
gedrang kan brengen.
Omschrijving boot: De verhuurder is gerechtigd enige verschillen aan te brengen in de uitrusting of indeling van de boot, zonder dit kenbaar te maken
Geschillen: Bij geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk en het Vredegerecht van Harelbeke bevoegd. Alle geschillen worden behandeld in de
Nederlandse taal. De basisvoorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Bij betwisting gelden de Nederlandse teksten als basis
Kuurne 12/2011

Voor u deze fiche invult, gelieve contact op te nemen of de data van uw keuze beschikbaar is. Na ontvangst van een optie, kan je
onderstaande fiche ingevuld en ondertekend opsturen. (Indien minder dan 3 weken voor vertrek – neem altijd contact op per e-mail
of telefoon)
Bboat -Kortrijksestraat 39 -B 8520 Kuurne +32(0)56/71.39.04 – info@bboat.be
boottype
Naam kapitein

30.9Ac

40.9Ac
Voornaam

Adres
Gemeente

Postnr.

Land

e-mail

Identiteitskaartnr

Gsm nr.

telefoonnummer

Vaarbewijs

Brevet Marifoon

Aantal

Naam (incl kapitein))

Geboortedatum

1
2
3
4
5
6
6
8
Huisdier
Graag reserveren van
Aantal nachten is :

tot
nachten

Huursom

Inbegrepen:

annulatieverzekering

+5%

Huur ingerichte boot

Dieren

€ 75

Vaarinstructies

Vroegboekkorting voor 30/01/2017

- 5%

Eindreiniging

opgemaakte bedden

inclusief

0,00

Toiletartikelen

Vaste gastenkorting

-5%

Reiniging

2 Aaneengesloten weken

- 3%
10%

Gas, water technische bijstand
vaarkaarten aan boord
Wifi Belgie (500Mb/week)

5%

reinigingsproducten

€ 15,0
10€

technische bijstand

Korting voor max 2 personen op jacht
Week
Korting voor max. 2 personen op jacht
weekend – midweek
Barbecook tafelmodel (incl houtschool)
Vaarkaart
Extra vaarinstructie

gratis

€50/uur

Boegschroef
Grote cabrio incl teakdeck
Radio -cd incl USB
verzekering

Totaal te betalen
Voorschot onmiddellijk te betalen
Saldo (21 dagen voor
voorvertrek
vertrek) .............................

Totaal in
euro

Tv- dvd (30.9AC)

Voorschot 40% (euro)
Saldo te betalen (euro)

eindreiniging
Bad –en keukenlinnen

Bij terugkomst wordt de forfaitaire vergoeding voor verbruikte brandstof aangerekend conform de vaaruren. Ik, ondertekende, verklaar kennis
genomen te hebben van de algemene verhuurvoorwaarden. (website - bijlage) Ik begrijp deze ook volledig en door onderschuiving van dit document
aanvaard ik ze integraal als deel van de overeenkomst. Ik ben ouder dan 21 jaar. Ik stuur samen met dit contract een copij van mijn paspoort.
Eigen risico huurder: €800 ( Gs30.9 Ac) en € 1000 (Gs40.9 Ac) in contanten te betalen bij afvaart of te storten voor vertrek. Wordt terugbetaald
indien geen schade. Er wordt een voorschot gerekend op diesel (weekbasis) 150€ / 30.9 Ac – 200€ / 409Ac

Mogen we vragen hoe u ons hebt leren kennen?
Datum

Handtekening

