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2019Tarieven

•  Optie week (1 week=7 nachten): 
Vertrek tussen 15:00 en 18:00, 
terugkeer tussen 8:00 en 9:00.

•  Optie mini-week: 
Maandag vanaf 14:00 tot vrijdag 
9:00 of dinsdag vanaf 14:00 tot 
zaterdag 9:00.

•  Optie weekend, 2 dagen: 
Vrijdag vanaf 16:00 tot zondag 17:00.

•  Optie weekend, 3 dagen: 
Vrijdag vanaf 16:00 tot maandag 17:00.

•  Weekend, 4 of 5 dagen op aanvraag: 
Tarief= weekend 3 dagen + 
1 of 2 dagen extra.

    Omdat de huur 2 periodes overlapt wordt de 
prijs berekend naar rato van.

Wij bieden u 28 verschillende modellen aan, waarop u met 2 tot 12 personen kunt 
verblijven, alle boten zijn te huur zonder vaarbewijs! U kunt uw vaartuig nog vergroten 
door achter uw boot een klein zwembad te hangen met verwarmd en gefilterd water. 
(Zie de boten op pagina 40-54).

U kunt kiezen uit 23 vertrekpunten, in Frankrijk, in Duitsland, in Portugal, én nu ook 
in Nederland! U kunt heen en terugvaren naar een bepaald doel, maar ook enkele 
reis of via een omweg terug. U kunt heel gevarieerde vaarroutes kiezen. Bij ieder 
startpunt krijgt u suggesties voor een bepaald parcours: zie hiervoor in de catalogus 
de pagina’s 12 tot 39. 

Een kalender met vertrekmogelijkheden staat op pagina 2: kies hier de datum voor 
uw cruise. Daarna kunt u eenvoudig contact opnemen met onze reserveringsbalie… 
en u kunt vertrekken.

 1• KIES UW BOOTONZE OPTIES

2• KIES UW REGIO

3• KIES UW VERTREKDATUM

HET VOORBEREIDEN VAN UW VAKANTIE

Sturen wij u wij u de volgende documentatie: 
•  Handleiding: voor aan boord: een verkorte, chronologische, instructie voor het varen met de 

boot: voorbereidingen en aanwijzingen voor het vertrek tot aan de terugkeer in de haven/
op de startbasis. 

•  Vaargids (als u deze heeft aangevraagd): onmisbaar voor een  goed verloop van uw cruise. De vaargids geeft aan waar sluizen en 
aanlegsteigers zich bevinden, waar u watertappunten kunt vinden, toeristische bezienswaardigheden, etc. Vergeet niet deze gids vóór vertrek 
te bestellen. 

• Een plattegrond van de havens: een beschrijving van de adresgegevens en geografische situatie van een haven in de steden.
• Inventarislijst: een overzicht van de uitrusting van de boot (binnen en buiten)!
• Een vaarinstructie-dvd: een dvd met vaar-aanwijzingen en veiligheidsinstructies voor het leven aan boord van uw boot.

 Bij iedere haven is een openbare, gratis, parkeerplaats; of een privé-
parkeerplaats; of een afgesloten – niet bewaakte-  garage voor uw 
auto. Terwijl u enkele noodzakelijke formaliteiten vervuld kunnen 
uw mede-reisgenoten de bagage aan boord brengen of de laatste 
boodschappen doen. Vervolgens zal een medewerker u aan boord 
instrueren hoe te varen. Indien mogelijk zal hij met u door de eerste 
sluis varen.

Denkt u eraan om uw boot in te leveren op de volgende tijden: 
 •  Tussen 4 en 5 uur ’s middags bij weekendhuur, 
 •  Tussen 8 en 9 uur ’s  morgens bij mini-week en weekhuur. 
De havenmedewerkers stellen u materiaal ter beschikking voor de 
noodzakelijke schoonmaak van de boot. 

Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET - FRANKRIJK
 +33 (0)2 41 56 46 56

www.nicols.com -  nicols@nicols.com 

VÓÓR UW VERTREK

BIJ AANKOMST IN DE HAVEN HET EINDE VAN UW CRUISE
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MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
01 V 01 L 01 M 01 S 01 L 01 J 01 D 01 M 01 V
02 S 02 M 02 J 02 D 02 M 02 V 02 L 02 M 02 S
03 D 03 M 03 V 03 L 03 M 03 S 03 M 03 J 03 D
04 L 04 J 04 S 04 M 04 J 04 D 04 M 04 V 04 L
05 M 05 V 05 D 05 M 05 V 05 L 05 J 05 S 05 M
06 M 06 S 06 L 06 J 06 S 06 M 06 V 06 D 06 M
07 J 07 D 07 M 07 V 07 D 07 M 07 S 07 L 07 J
08 V 08 L 08 M 08 S 08 L 08 J 08 D 08 M 08 V
09 S 09 M 09 J 09 D 09 M 09 V 09 L 09 M 09 S
10 D 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 M 10 J 10 D
11 L 11 J 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L
12 M 12 V 12 D 12 M 12 V 12 L 12 J 12 S 12 M
13 M 13 S 13 L 13 J 13 S 13 M 13 V 13 D 13 M
14 J 14 D 14 M 14 V 14 D 14 M 14 S 14 L 14 J
15 V 15 L 15 M 15 S 15 L 15 J 15 D 15 M 15 V
16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S
17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 M 17 J 17 D
18 L 18 J 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L
19 M 19 V 19 D 19 M 19 V 19 L 19 J 19 S 19 M
20 M 20 S 20 L 20 J 20 S 20 M 20 V 20 D 20 M
21 J 21 D 21 M 21 V 21 D 21 M 21 S 21 L 21 J
22 V 22 L 22 M 22 S 22 L 22 J 22 D 22 M 22 V
23 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S
24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 M 24 J 24 D
25 L 25 J 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L
26 M 26 V 26 D 26 M 26 V 26 L 26 J 26 S 26 M
27 M 27 S 27 L 27 J 27 S 27 M 27 V 27 D 27 M
28 J 28 D 28 M 28 V 28 D 28 M 28 S 28 L 28 J
29 V 29 L 29 M 29 S 29 L 29 J 29 D 29 M 29 V
30 S 30 M 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S
31 D 31 V 31 M 31 S 31 J

De kortingen hieronder zijn optelbaar tot 10% voor korte verblijven en tot 15% voor verblijven van een week of langer.

KORTING BIJ HUUR MEERDERE BOTEN
Bij 2 boten = 5 % korting op totaal
Bij 3 boten = 7 % korting op totaal
Bij 4 boten of meer = 10% korting op het totaal

 KORTING BIJ EEN LANGE CRUISE
10% korting voor de tweede en volgende week.

 KORTING VOOR TWEE PERSONEN
10% korting op de C900 / C900DP/ N1000/ N1010 
voor kort en lang verblijf per koppel aan boord.

KORTING BIJ VROEG BOEKING
Geldig bij de cruises in 2019

>  20% korting op elke reservering van één week of
langer ( 15% op een kort verblijf)  tussen 1 en
30 september 2018

>  17% korting op elke reservering van één week of
langer (15% op een kort verblijf) Tussen 1 en
31 oktober 2018

>  15% korting op elke reservering tussen 1 en
30 november 2018

>  10% korting op elke reservering tussen 1 en
31 december 2018

 SENIORENKORTING
5% korting bij één of meer personen boven de 65 jaar. 
Dit geldt voor alle boten, ongeacht de duur van de 
cruise.

 GEZINSKORTING
5 % korting als men één kind jonger dan 16 jaar meeneemt
10 % korting als men twee of meer kinderen onder de 16 jaar mee-
neemt. Dit geldt voor alle boten, ongeacht de duur van de cruise.

Eerste en 
Tweede Paasdag 

Koningsdag 
Nederland 

dag van de arbeid

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag 

Nati onale feestdag
Maria ten

hemelopneming 

Allerheiligen

wapensti lstandsdag 

Eerst en Tweede 
Pinksterdag  

• Huur van de boot

•  Opbouw van de boot: alles wat nodig is om te
kunnen varen

•  Vaatwerk: voldoende voor het aantal passagiers

•  Linnengoed: lakens, dekens of dekbedden, kussens 
en slopen

• Verzekering van de boot

•  Vaarinstructie en tijdelijk vaarbewijs/toeristenkaart

•  Pechhulp 7 dagen per week gedurende opening van 
haven

• Verbruik:
Het noodzakelijke verbruik van olie, gas, diesel..  gedurende uw verblijf. U vertrekt zonder zorgen met 
een volle tank. Al onze vaartuigen zijn uitgerust met meters die de stand registreren bij vertrek en bij 
terugkeer. Het aantal verbruikseenheden zal worden gefactureerd volgens het geldende tarief in de 
haven. Houdt u rekening met gemiddeld € 30 tot € 60 per dag ( afhankelijk van de prijsontwikkeling 
van brandstof).

Voor de Sixto® Green-  de elektrische versie-  kunt u rekenen op ongeveer € 300 per week.

•  Borgsom:
Groott e van de boot

Borg  <tot 10 m Van 10 tot 13 m. >meer dan 13m 
Boot 1000 € 1500 € 2000 €
Schoonmaak* 150 € 200 € 250 €

De borgsom wordt u terugbetaald aan het einde van de cruise als de boot en toebehoren in goede 
staat (schoon en zonder beschadigingen) zijn teruggebracht, op tijd en op de afgesproken plaats. (zie 
voor details paragraaf 3 van de huurvoorwaarden op pagina 6).

KALENDER 2019

VASTE KORTINGEN

DE PRIJS HOUDT IN WAT VALT NIET ONDER DE PRIJS

Als uw verblijf in twee verschillende prijsperiodes valt, wordt de prijs berekend op basis van het 
aantal feitelijk in de betreffende periodes gehuurde nachten.

*Geen borg voor schoonmaak in Duitsland.
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C900 C900
 DP C1100 C1350 C1350

B
C1350 

VIP DUO® QUATTRO® QUATTRO® 

S SIXTO® SIXTO® 

Green
SIXTO® 

Prestige
SIXTO® 

Prestige 
C

OCTO® OCTO® 

FLY
OCTO® 

FLY C

4/7 7/9 8/10 4/6 2/4 4/6 6/8 4 4/6 8/10 

R920 R1120 R1130 N800 PRIMO® N1000/1010 N1150/1160 N1170/1160"N" N1310 PISCINE / 
POOL(4)

6/8 8/10 7/9 2/3 2/4 6/8 8/10 10/12 

RIVIERA

CONFORT ESTIVALE

SEDAN

(1) • SPECIAAL TARIEF LOT-QUERCY
Bij vertrek vanuit Bouziès / St-Cirq-Lapopie: een kort seizoen waardoor 
we genoodzaakt zijn voor instructie en begeleiding een toeslag van 

€ 80,-- per boot / per verblijf te rekenen.

(2) • SPECIAAL TARIEF DUITSLAND en 
NEDERLAND

VOOR DEGENEN DIE GEEN VAARBEWIJS BEZITTEN
Rekenen we 3 uur instructie en € 50,--, ter plaatse te voldoen.

 

Weekend 2d. € 601 689 792 1 110 1 153 1 268 628 836 903 1 136 1 249 992 1 224 1 157 1 273 1 330
Mini-week 
3d. € 781 895 1 030 1 443 1 499 1 648 816 1 087 1 173 1 476 1 624 1 290 1 591 1 504 1 654 1 729

Week € 1 202 1 378 1 584 2 220 2 306 2 536 1 256 1 673 1 805 2 271 2 498 1 985 2 448 2 314 2 545 2 661
Extra dag    € 172 197 226 317 329 362 179 239 258 324 357 284 350 331 364 380

Weekend 2d. € 843 967 1 112 1 558 1 618 1 780 881 1 174 1 267 1 594 1 753 1 393 1 718 1 624 1 786 1 867
Mini-week 
3d. € 1 096 1 257 1 445 2 025 2 103 2 313 1 146 1 526 1 647 2 072 2 279 1 811 2 233 2 111 2 322 2 427

Week € 1 686 1 934 2 223 3 116 3 236 3 559 1 762 2 348 2 534 3 188 3 506 2 786 3 436 3 247 3 572 3 734
Extra dag    € 241 276 318 445 462 508 252 335 362 455 501 398 491 464 510 533

Weekend 2d. € 949 1 088 1 251 1 753 1 820 2 002 991 1 321 1 425 1 793 1 972 1 567 1 933 1 827 2 009 2 101
Mini-week 
3d. € 1 233 1 414 1 626 2 279 2 366 2 603 1 289 1 717 1 853 2 331 2 564 2 037 2 513 2 375 2 612 2 731

Week € 1 897 2 175 2 501 3 506 3 641 4 004 1 983 2 642 2 850 3 587 3 945 3 134 3 866 3 653 4 019 4 201
Extra dag    € 271 311 357 501 520 572 283 377 407 512 564 448 552 522 574 600

Week € 2 108 2 417 2 779 3 895 4 045 4 449 2 203 2 935 3 167 3 985 4 383 3 482 4 295 4 059 4 465 4 668
Extra dag    € 301 345 397 556 578 636 315 419 452 569 626 497 614 580 638 667

Weekend 2d. € 452 539 342 479 671 702 809 1 053 90
Mini-week 
3d. € 588 700 444 623 873 913 1 051 1 369 117

Week € 905 1 077 683 959 1 342 1 404 1 618 2 106 180
Extra dag    € 129 154 98 137 192 201 231 301 26

Weekend 2d. € 635 756 480 673 942 985 1 135 1 478 126
Mini-week 
3d. € 825 983 623 875 1 225 1 281 1 476 1 921 164

Week € 1 270 1 512 959 1 346 1 884 1 970 2 270 2 956 252
Extra dag    € 181 216 137 192 269 281 324 422 36

Weekend 2d. € 714 851 540 757 1 060 1 108 1 277 1 663 142
Mini-week 
3d. € 928 1 106 701 984 1 378 1 441 1 660 2 162 184

Week € 1 428 1 701 1 079 1 514 2 120 2 217 2 554 3 326 284
Extra dag    € 204 243 154 216 303 317 365 475 41

Week € 1 587 1 890 1 199 1 682 2 355 2 463 2 838 3 695 315
Extra dag    € 227 270 171 240 336 352 405 528 45

(3) • SPECIAAL TARIEF PORTUGAL: 
Zie pagina 39 in de catalogus

(4) • ZWEMBAD: 
Geschikt voor alle modellen 

(behalve Primo*, N800 en Riviera) 
LET OP: bij een zwembad voor boten, 

langer dan 13 meter, 
is een vergunning verplicht. 

SEIZOEN 2019 - PRIJZEN IN € VOOR ALLE REGIO’S (1), (2) & (3)

Zwembad
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OPTIES WEEK Weekend 
2 dagen

Weekend 
3 dagen, 
midweek

Extra dag Toelichting

Huur parkeerplaats 40€ 20€ 26€ 6€ Niet bewaakte parkeerplaats of garage beschikbaar bij 
de meeste vertrekpunten. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.Huur garage 50€ 25€ 32€ 7€

Barbecue 40€ 20€ 26€ 6€ Barbecue op gas
Huur fiets voor volwassenen 40€ 20€ 26€ 6€

  Maximaal 4 fietsen toegestaan.Huur van kinderfietsen 35€ 18€ 23€ 5€
Huur van kinderzitjes 10€

Watergids per regio 25€
Alleen beschikbaar voor de Franse vaarroutes. 
Kaarten en toeristische informatie in het Frans, 
Engels en Duits.

1 -Annuleringsverzekering 5% van de huurprijs (op basis van vermeld tarief)
Zie p. 7 en 8 in tarievenoverzicht voor volledige 
beschrijving.

2-  Verzekering tegen afbreken van de 
cruise; teruggave ½ van de borg 5% van de huurprijs (op basis van vermeld tarief)

3- Verzekering 1 en 2 8% van de huurprijs ( op basis van vermeld tarief)
Eerder vertrek en latere terugkeer 80€ Op aanvraag. Onder voorwaarde van beschikbaarheid.

Huisdier €  40 per huisdier
Ongeacht de duur van de cruise. Zorg dat er geen 
zichtbare sporen zijn van het verblijf. (U riskeert 
inhouden van de borg).

Huur van omvormer voor elektriciteit 12/220 V 10€ Ongeacht de duur van de cruise.

Wifi: inclusief  3 Gb 50€ Dekking vatieert per gebied. 
Extra Gb: op aanvraag

Luchtbed 10€ Comfortabele luchtbed, drijvend en opvouwbaar; 
ligt op voorplecht of dak.

Handdoeken set 12€ Washandje, handdoek en badlaken
Keukenlinnen set 4€ 1 Vaatdoek en 2 theedoeken

Tarief schoonmaak* voor boten minder 
dan 10 meter 150€ Alleen binnen schoonmaak €  100

Alleen buiten schoonmaak  €  50 

Tarief schoonmaak* voor boten tussen de 
10 en 13 m. 200€ Alleen binnen schoonmaak  € 130

Alleen buiten schoonmaak €  70

Tarief schoonmaak* voor grotere boten 250€ Alleen binnen schoonmaak €  170
Alleen buiten schoonmaak  € 80 

* Ook als u kiest voor laten schoonmaken dient u toch: de vuilnisbakken te legen, de vaat te doen en de bedden af te halen.
In Duitsland gelden andere tarieven (informeer hiernaar).

BOOT TARIEF/ 
WEEK

OPTIE: “ALL INCLUSIVE”*
Bevat: brandstof + schoonmaken + 
2 fietsen + riviergids + 
1 set handdoeken/passagier + 
1 set keukenlinnen

Nicols 800 / Primo® 420€
Confort 900 / 900 DP / Duo® / R920 / R1120 / R1130 490€
N1000 / N1010 / N1150/ N1160/ N1170 / Confort 1100 / Quattro® / Quattro S® 575€
N1310 600€
Confort 1350 / 1350 B / Sixto® / Sixto® Prestige / Octo® / Octo® FLY 630€
Confort 1350 VIP / Sixto® Prestige C / Octo® FLY C 650€

OPTIE “HOTEL PAKKET”*
Bevat: schoonmaken + 1 set 
handdoeken/passagier + 
1 set keukenlinnen

Nicols 800 / Primo® / Duo® / Confort 900 / 900 DP / R920 / R1120 / R1130 190€
N1000 / N1010 / N1150 / N1160 / N1160N / N1170 / N1310 / Quattro® / Quattro S® / 
Confort 1100 275€

Confort 1350 / 1350 B / 1350 VIP / Sixto® / Sixto® Prestige / Sixto® Prestige C / Octo®/ 
Octo® FLY / Octo® FLY C 320€

ALLEEN HEEN CRUISE TARIEF TOELICHTING
Toeslag alleen heen cruise 150€ Verplichte toeslag.

Toeslag voor terugbrengen van de auto of de chauffeur Tussen €100 en € 350
Service is onder voorbehoud. Tarief hangt af van de 
gekozen optie en de afstand tussen de havens.

NICOLS biedt u diverse services aan voor een 100% geslaagde vakantie.
Profiteer ervan door direct bij de reservering de service te boeken!

CRUISE ‘ENKELE REIS’: 
Tijdens een ‘heen en terug’ cruise biedt de tocht u een afwisselend landschap vanuit verschillende gezichtspunten. Toch bieden we u de mogelijkheid 
van alléén een ‘heenweg’ aan in bepaalde regio’s. Deze ‘alleen-heen’ tochten zijn onder voorbehoud beschikbaar. Daarom wordt uw ‘alleen heen’ cruise 
(en de plaats van vertrek) pas 48 uur voor vertrek bevestigd. 
Het betreft een aanvullende service waaraan de volgende kosten zijn verbonden:

OPTIES

* Behalve in Duitsland
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Naam van de huurder*: 

Voornaam: 

Adres: 

 

Postcode:  

Woonplaats:  

Land: 

Geboorte datum: 

Tel. thuis: 

Tel. mobiel: 

Tel. werk: 

e-mail: 

Terugsturen naar: NICOLS® - Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET - FRANKRIJK
  0033(0)2 41 56 46 56 -  nicols@nicols.com - www.nicols.com - RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT met een kapitaal van : 152 000 Euros

Hoe bent u in contact gekomen met NICOLS®: ❏ Vrienden of kennissen ❏ beurs ❏ advertentie ❏ Internet ❏ anders nl

Bent u al klant bij NICOLS®: JA ❏ NEE ❏    indien Ja wat is dan uw klantnummer? ...........................................

*Als de huurder niet de schipper is, draagt hij de algemene voorwaarden aan de schipper over. Bij het in ontvangst nemen van de boot wordt een aanhangsel van de 
overeenkomst tussen de huurder en de schipper bijgevoegd, bij de overhandiging van een “carte de plaisance”.

✁

BETALING:
 ❏ Bankcheque ten name van NICOLS®

❏ Overschrijving op banknummer 
ARKEA BEI  
IBAN FR76 1882 9444 2203 8056 9384 018 
BIC : CMBRFR2BCME
❏ CREDITKAART VISA/EUROCARD/MASTERCARD: 
Kaartnummer: .....................................................................................................
Geldig tot:  ..................................................... cvv: ............................................  

Handtekening 

LET OP! Heeft u eraan gedacht bij ons te informeren of 
de gewenste boot/ boten beschikbaar is/zijn, voordat u de 

reserveringsbon instuurt?

Ondergetekende verklaart de voorwaarden voor de huur en alle 
specifieke informatie met betrekking tot de gekozen cruise te 

hebben gelezen en begrepen, en hiermee akkoord te gaan.

Datum van ondertekening:  .....................................................................
Handtekening: .............................................................................................

Te: (plaatsnaam) .............................................................................................

Keuze boot type: ............................................................................................... 
Plaats van vertrek: ........................................ Datum:.................... 15h/18h
❏ Cruise heen en terug         ❏ cruise alleen heenreis (op aanvraag*)
*een cruise met alleen heenreis kan niet gegarandeerd worden en kan nog worden aangepast (zie paragraaf 10 van de algemene huurvoorwaarden)

Capaciteit van de boot: ...................................................................................
Plaats van aankomst:  ...................................Datum:  ........................8h/9h

 
(17h voor het weekend)

Huur van de boot: .........................................................................................  €
Huur van zwembad: ......................................................................................€
Diverse: ............................................................................................................€
Toeslag alleen heenreis (150€)*: .................................................................€
*(exclusief transport auto of chauffeur)

Toeslag Lot/Bouzies (80€): ..........................................................................€ 

OPTIES (details en tarieven p.4):
Huur parkeerplaats of garage (afhankelijk van vertrekpunt):  .............€
Barbecue (behalve in Duitsland): ...............................................................................€
Huur fiets volwassenen (behalve in Duitsland):  ...................................................€
Huur kinderfiets (behalve in Duitsland):  .................................................................€
Huur kinderzitje (behalve in Duitsland):  .................................................................€
Regionale Watergids: ....................................................................................€
Huisdieren: ......................................................................................................€ 
Huur van omvormer voor elektriciteit 12V / 220V:  .............................€
WiFi - inclusief 3Gb (behalve in Duitsland): ...........................................................€
Luchtbed: .........................................................................................................€
Handdoeken set: ............................................................................................€
Keukenlinnen set: ..........................................................................................€
Schoonmaakkosten: ......................................................................................€ 

ALL INCLUSIVE (behalve in Duitsland): ...................................................................€  
HOTEL PAKKET (behalve in Duitsland): ..................................................................€
 TOTAAL(1):  ...............................€

Aanbetaling 40% bij reservering  .......................................... € 
60% een maand voor vertrek:  ............................................... €

(1)  de prijs is niet definitief. De vaaruren worden 
berekend bij inlevering van de boot tegen de 
uurtarieven die bij vertrek worden aangegeven.

UW BEMANNING
NAAM VOORNAAM LEEFTIJD

1 Schipper: 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Aantal
volwassenen

Waarvan
>65 jaar

Aantal kinde-
ren (<16 jaar) TOTAAL

Het bedrag zal automatisch worden geïnd één 
maand voor vertrek (overeenkomstig onze huur-
voorwaarden) van hetzelfde creditcardnummer.

RESERVERINGSBON 2019 / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

UW CRUISE/REIS

BEREKENING VAN DE PRIJS VAN UW CRUISE

VERZEKERING (zie formulier pagina 7 en 8)

ALGEMENE 
HUURVOORWAARDEN (zie achterzijde)
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1 - HUUR – RESERVERING
Het ingezonden boekingsformulier heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, te reke-
nen vanaf de ontvangst op ons bureau. De huur wordt definitief op het moment dat 
Nicols, of een nicols partner/ aangesloten verhuurder de reservering aan de huur-
der bevestigt, na ontvangst van de voucher en de overeengekomen aanbetaling.  
•   De restant betaling, zoals aangegeven op het aanbetalingsbewijs, dient voldaan te zijn één maand 

voor vertrek zonder aanmaning van de zijde van de verhuurder.
•  DOCUMENTEN: na ontvangst van de betaling stuurt de verhuurder de noodzakelijke documenten 

naar de huurder.
•  Bij alle huur en reservering, binnen 30 dagen vóór vertrek, dient de totale betaling in één keer te 

worden voldaan.
•  Alle bancaire kosten komen voor rekening van de huurder.
Op grond van artikel L 221-28 van de Consumentencode geniet de huurder die telefonisch of via internet heeft 
geboekt bij NICOLS® niet van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel L 221-18 van dezelfde code. 

2 - UW VERANTWOORDELIJKHEID
•  De schipper/ het hoofd van de bemanning moet meerderjarig zijn en is verantwoordelijk voor 

de boot en de mensen die met hem varen. Het besturen van de boot is alleen mogelijk voor 
personen ouder dan 16 jaar, in aanwezigheid aan boord en onder de verantwoordelijkheid van de 
volwassene persoon, aangeduid op de ‘Carte de Plaisance’  als huurder en die de initiële opleiding 
heeft gevolgd.

•  De schipper/ hoofd van de bemanning dient te worden vergezeld door minimaal één persoon ouder 
dan 16 jaar om er zeker van te zijn dat het varen en daarbij uitvoeren van de diverse manoeuvres 
goed verloopt.

•  De verhuurder behoudt zich het recht voor om het aanbieden van de boot te weigeren als de 
schipper deze verantwoordelijkheid niet lijkt te kunnen dragen, ondanks de eventueel aangeboden 
referenties, octrooien of titels; of in het geval dat de schipper niet wordt vergezeld door op zijn 
minst één persoon ouder dan 16 jaar. In dat geval kan de verhuurder het contract opzeggen zonder 
terugbetaling van de totale huurprijs.

•  De schipper/ hoofd van de bemanning neemt de boot in ontvangst na het vervullen van de 
formaliteiten (borg, inventaris), ontvangst van de documenten en nadat hij kennis heeft genomen 
van de vaarinstructies. 

•  De huurder moet zich houden aan de voorschriften van de water/riviervaart en aan de instructies 
van de verhuurder en de water/rivierautoriteiten. 

•  Nachtelijk varen, slepen, uitlenen en / of onderverhuren van de boot is niet toegestaan. 
3 - BORG
Het bedrag varieert afhankelijk van de gehuurde boot. De borg (contant geld / bankcheque of cre-
ditcard) wordt gestort bij vertrek, vóór het inschepen, en houdt in: 
•  Gedeelte voor het schoonmaken als de boot niet volledig schoon wordt teruggebracht:  de schoon-

maakborg is € 150 voor boten minder dan 10 meter, € 200  voor boten tussen de 10 tot 13 meter 
en € 250  voor boten van meer dan 13 meter. Bij huur in Duitsland  wordt géén borg voor schoon-
maak gevraagd. Echter, indien nodig, behoudt  NICOLS® zich het recht voor om schoonmaakkosten 
in rekening te brengen volgens het gebruikelijke tarief. 

•   De borg voor de boot is € 1000 voor boten minder dan 10 meter, € 1500 voor boten tussen 
de 10 tot 13 meter en € 2000 voor boten van meer dan 13 meter; deze borg is bestemd voor 
Dekking van: 

 -  het verlies of beschadiging van het vaartuig of de uitrusting en de sleepkosten, indien huurder en / 
of zijn passagiers schuldig zijn; 

 -  de kosten van het vervangen van ontbrekende items (verloren of gestolen) of herstel van bescha-
diging van de inventaris, zoals bij aanvang van de huur ontvangen (zie §5); 

 -  vertragingen bij het terugbrengen van de boot (zie §15) of onkosten vanwege onbeheerd laten 
van de boot (zie §14); 

 - de kosten van brandstof en diverse andere verbruiksgoederen (zie §6).
De huurder gaat er mee akkoord dat de verhuurder de bovengenoemde vergoedingen kan innen door 
middel van de vooraf verstrekte cheques of creditcard.
4 - VERZEKERING 
•   De verzekering dekt de schade bij ongeval en schade aan de boot, veroorzaakt door derden. 
•  Deze verzekering heeft geen inzittendendekking; zij dekt niet de persoonlijke aansprakelijkheid, 

noch verlies of schade aan persoonlijke bezittingen of uitrusting; zij dekt niet eventueel slecht 
onderhoud van de boot door de verhuurder; noch de slechte staat van gehuurde fietsen;

•  De huurder kan bij zijn eigen verzekering of via de verhuurder het volgende verzekeren:  
 -  het bedrag van de huur ingeval van annulering;

 - de helft van de borgsom voor de boot;
 - afbreken van de cruise;
 - persoonlijke letselschade.
•  De verzekering dekt niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de huurder, noch schades, verlies 

en andere uitgaven als gevolg van opzettelijke fouten en onverantwoord gedrag onder invloed van 
drank of verdovende middelen; noch overtreding van het vaarreglement. 

5 - BOOTUITRUSTING 
•  De huurder is verplicht elk verlies, diefstal of vernieling van de uitrusting te melden en kan verplicht 

zijn deze te vergoeden.
6 - BRANDSTOFFEN EN ANDERE VERBRUIKSSTOFFEN 
•  Extra kosten voor de huurder zijn diesel, olie, gas om te koken en alle andere noodzakelijke artike-

len voor onderhoud van de boot en het verblijf. De prijzen variëren afhankelijk van de brandstof-
prijzen (internationale olieprijzen). In het kantoor bij de vertrekplaats hangt een prijslijst. Eventuele 
liggelden in havens en parkeergelden zijn voor rekening van de huurder en kunnen variëren.

7 - FIETSEN 
•  Huurfietsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.  In geval van diefstal dient 

de huurder aangifte te doen bij de plaatselijke politie en het betreffende proces-verbaal aan de 
verhuurder te overhandigen.

De huurder of iedere andere persoon die met zijn instemming gebruik maakt van de huurfietsen, 
blijft zelf verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van de fietsen.
8 - ANNULERING
Door de huurder: 
•  Indien de huurder genoodzaakt is zijn boeking te annuleren, dient hij de verhuurder hiervan 

schriftelijk in kennis te stellen.
De bijbehorende kosten zijn als volgt: 

 - meer dan 10 weken voor vertrek: € 150 administratiekosten;
 - tussen 4 tot en met 10 weken voor vertrek: 40% van de huursom (met een minimum van € 150);
 - minder 4 weken voor vertrek: 100% van de huurprijs.
ANNULERING door verhuurder:
•  Bij onvoorziene omstandigheden, buiten de schuld van de verhuurder, waardoor deze niet in staat 

is een boot ter beschikking te stellen aan de huurder, is hij verplicht al het mogelijke te doen om 
de huurder een boot te bieden met hetzelfde comfort en dezelfde capaciteit. 

•  Indien het onmogelijk is binnen de overeengekomen contractuele periode een gelijkwaardig 
alternatief te bieden, zal de verhuurder de huursom terugbetalen zonder inhouding en recht op 
schadevergoeding. 

9 - WIJZIGING
• Ledere wijziging van datum, type boot, of regio, aangevraagd door een huurder en aanvaard door 
de verhuurder, is volledig voor rekening van de huurder op basis van de annuleringsvoorwaarden 
(zie § 8). 
10 - ALLEEN HEENREIS 
 •  De richting van enkele reizen, dus de plaats van inscheping in hetzelfde gebied, kan worden ge- 

wijzigd. Ook kan een “alleen heenreis” worden omgezet naar een retour-reis, om redenen waaro-
ver de verhuurder geen controle heeft. In het laatste geval worden slechts eenmalige extra kosten 
voor “alleen heenreis” terugbetaald. 

•  Het is van essentieel belang om 48 uur vóór de dag van vertrek te bellen om de “alleen heenreis” 
en vaar richting te bevestigen. 

• Deze wijzigingen kunnen niet de oorzaak zijn van een annulering of een vergoeding. 
11 - ONDERBREKINGEN OF VAARBEPERKINGEN 
•  Alleen plaatsen van vertrek en aankomst zijn contractueel vastgelegd (behalve de uitzonderingen 

in §10), de vaarroute is niet gegarandeerd. 
•  De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of vaarbeperkingen 

buiten zijn schuld: werkzaamheden, overstroming, droogte, staking, wettelijke richtlijnen, afsluiting 
van sluizen op feestdagen, enz.

•  Als deze omstandigheden de cruise onmogelijk maken, kan de verhuurder de locatie en de datum 
van vertrek en terugkomst van de cruise wijzigen, met een gelijkwaardige of grotere boot; de 
betaalde bedragen kunnen ook, met wederzijdse instemming, voor een volgende reis worden 
gebruikt. Indien dat niet mogelijk is vervalt de reissom. 

•  Als zich tijdens de cruise gebeurtenissen voordoen die resulteren in het volledig stoppen van de 
reis met verlies van een of meer dagen, zijn de betaalde bedragen geldig voor een volgende reis, 
van hetzelfde vertrekpunt en alleen in hetzelfde seizoen. Indien dat niet mogelijk is, is de verhuur-
der niet verplicht om terug te betalen.

12 - PECH
De verhuurder stelt, na oproep, een gratis reparatiedienst ter beschikking, die zo spoedig mogelijk, 
tijdens de openingsuren, zal helpen. Aan deze service zijn kosten verbonden indien pech gevolg is 
van verkeerd gedrag van de huurder. 
Storingen niet te wijten aan de huurder: 
•  De verloren tijd van de cruise die niet te wijten is aan de huurder, geeft recht op terugbetaling van 

de resterende huurtijd, verminderd met een eigen risico van 24 uur. 
Storingen toe te schrijven aan de huurder: 
•  Als blijkt dat de fout van de boot te wijten is aan de huurder, heeft hij geen recht op een vergoeding 

voor de verloren reistijd.
De huurder behoudt zich het recht voor om de betaalde borg als aanbetaling te behouden om de 
kosten van het opknappen van de boot te dekken. 
13 - SCHADE - ONGELUKKEN 
•  De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval veroorzaakt door de huurder. 
•  De huurder moet elke schade aan de verhuurder melden: de verhuurder zal de te volgen procedure 

doorgeven. 
•  De huurder mag de schade en/ of defecten van zijn boot niet repareren of laten repareren zonder 

de toestemming van de verhuurder. 
•  De huurder is verplicht om het ongevallen rapport zelf in te vullen en te laten aanvullen en 

medeondertekenen door de tegenpartij. 
•  Ledere schade die niet aan de verhuurder kan worden toegerekend, mag niet leiden tot een scha-

deloosstelling ten gunste van de huurder in het geval dat zijn cruise wordt afgebroken. 
14 - BOOT VERLATEN 
•  In het geval van achterlating van de boot, behalve ten gevolge van plotselinge en langdurige 

onbruikbaarheid van de waterweg, zal de verhuurder de huurder het terugbrengen van de boot 
naar de vertrekplaats in rekening brengen, op basis van een dagtarief van 100€, naast brandstof- 
en schoonmaakkosten. 

15 - TERUGBRENGEN VAN DE BOOT
•  De boot moet worden teruggebracht naar de plaats, datum en tijd zoals contractueel is vastgelegd, 

behalve in geval van overmacht, de schipper moet een veiligheidsmarge voor de naleving van de 
terugkeer tijd in acht nemen. 

•  De boot wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat waarin deze is meegegeven en zoals 
op de inventarislijst staat. 

•  Ook als de schoonmaakkosten zijn betaald, moet u: het vuilnis opruimen, de vaat wassen en 
opbergen en het beddengoed verwijderen. 

•  De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten als gevolg van een aan hem te wijten vertraging: 
voor elke dag vertraging (of een deel daarvan) worden de huurkosten in rekening gebracht en de 
kosten die de verhuurder zou hebben om de volgende huurder te betalen. 

16 - JURISDICTIE 
•  In het kader van richtlijn 90-314 van 13 juni 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschap is 

verhuur geen toeristisch pakket.  
•  De juridische banden tussen NICOLS® en elke gelieerde onderneming hebben betrekking op de 

voorwaarden die voortvloeien uit het huurcontract zelf. Implementatie van de lease zelf. In ieder 
geval kan NICOLS® niet ingrijpen in de uitvoeringsregels van de huurovereenkomst, want iedere 
aangesloten onderneming is een onafhankelijke verhuurder. 

17 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2016/679 (RGPD) is het privacy-beleid van NICOLS® in te 
zien op de website www.nicols.com en op verzoek kan een afdruk worden verstrekt.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN, GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2018
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1 • ANNULERING:
WAT GARANDEREN WIJ?
Wij vergoeden al uw betalingen aan NICOLS® en openstaande facturen volgens de algemene huurvoorwaarden (exclusief reserveringskosten) 
indien u genoodzaakt bent om uw cruise voor vertrek deels of geheel te annuleren.

• WELKE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERZEKERD? 
We zullen u schadeloosstellen bij onderstaande redenen en omstandigheden, met uitsluiting van alle andere. 
 >  Bij ernstige ziekte of overlijden van één of meerdere personen op het ingezonden reserveringsformulier van NICOLS®, alsmede hun ech-

tgenoten, ouders, kinderen, broers en zussen, schoonbroers of -zussen, schoonzoon of -dochters, schoonvaders of -moeders. 

 >  ZWANGERSCHAP : duidelijke en onvoorspelbare complicaties voor het ingaan van de 28e week van de zwangerschap.

 >  ONTSLAG van een van de personen op het reserveringsformulier of van zijn/haar echtgeno(o)te op voorwaarde dat de procedure niet werd 
gestart vóór de dag van de inschrijving van dit contract.

 >  Vernietiging van zakelijke of privé-eigendommen van één van de personen op het reserveringsformulier, waarbij meer dan 50% is vernietigd 
en op de dag van vertrek zijn/haar aanwezigheid ter plaatse noodzakelijk is om beschermende maatregelen te nemen. 

• WAT SLUITEN WIJ UIT?
We sluiten annuleringen uit die het gevolg zijn van: bestaande gebeurtenissen, ongevallen, reeds bekende ziektes, behandelingen, terugval of 
ziekenhuisopname tussen de datum van reservering van deze cruise en de datum van ondertekening van dit verzekeringscontract. Ook sluiten 
wij uit annuleringen als gevolg van: uitbreken van oorlog, stakingen, terreurdaden, aardbevingen, cyclonen of andere rampen waaronder atoom-
straling en epidemieën. 

• BINNEN HOEVEEL TIJD MOET U DE SCHADE DECLAREREN? 
U dient NICOLS® onmiddellijk op de hoogte stellen en AXA binnen 5 werkdagen na de gebeurtenis op de hoogte stellen, per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging. Na deze periode verliest de begunstigde alle rechten op compensatie, als AXA nadeel ondervindt als gevolg van de 
late aangifte.

• WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE? 
Uw verklaring moet vergezeld zijn van: - in geval van ziekte of lichamelijk ongeval-, een medische verklaring in een gesloten enveloppe met 
vermelding van de datum en de aard van de ziekte of van het ongeval. In geval van overlijden een kopie van overlijdensakte of certificaat van de 
griffier. In andere gevallen alle mogelijke documenten die uw claim rechtvaardigen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u het principe 
van verificatie accepteert door de medische adviseur van AXA. Mocht u hier bezwaar tegen maken zonder een geldige reden, dan kunt u alle 
rechten om te claimen verliezen.

2 • AFBREKEN VAN DE CRUISE: 
Als één van de in de paragraaf «annulering» bedoelde gebeurtenissen optreedt en er zijn een of meer van de personen op het reserveringsformu-
lier genoodzaakt om hun cruise te onderbreken, zal AXA  het bedrag vergoeden dat overeenkomt met de niet gebruikte periode in verhouding 
tot het aantal mensen op het aanmeldingsformulier voor de verzekering.  

LET OP: Voor het in werking treden van deze garantie, moet u bij het optreden van de gedekte gebeurtenis, contact opnemen met AXA 
Assistance op het volgende telefoonnummer: 00.33.1.55.92.40.00, onder vermelding van het referentie nummer: 08.00.13.902.

3 • VERZEKERING BORG: 
Uw borg (exclusief schoonmaak borg) voor de boot, betaald bij vertrek en bedoeld voor reparatiekosten en ook voor elk volgend verlies aan 
inkomsten als gevolg van een beschadigde boot: AXA vergoedt de helft van de borg die is ingehouden (maximale borg beperkt tot € 2.000).

4 • INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING:
In geval van overlijden als gevolg van een ongeval of een ongeval tijdens de cruise van de verzekerde die leidt tot blijvend letsel van minimaal 
10%, garandeert AXA de betaling van een bedrag van 15,245 euro voor de verzekerde tussen 16 en 70 jaar, of 7.622 euro voor andere verze-
kerden.

5 • INGANGSDATUM
Het contract gaat in op de dag van ontvangst van het verzekerings-aanmeldingsformulier op de achterzijde, samen met de betaling van de verze-
kering. De annuleringsverzekering moet minstens 1 maand  voor het geplande vertrek door ons zijn ontvangen.

VERTREK MET ZEKERHEID! 
Om zonder zorgen te vertrekken voor uw cruisevakantie, biedt AXA ASSURANCE, in samenwerking met 
NICOLS®, u een pakket aan om u tijdens uw cruise volledig te verzekeren.

VERZEKERINGSFORMULIER (vervolg zie ommezijde)
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NAAM:  VOORNAAM: 

Adres: 

 

Postcode:  Woonplaats:  Land: 

 GEGEVENS VAN DE CRUISE

Vertrekplaats:  datum vertrek:

Aankomstplaats:  datum aankomst: 

Type boot: 

CONTRACT COLLECTIEVE VERZEKERING AXA RIVIER CRUISE 
Invullen en terugsturen naar: NICOLS® - Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET - FRANKRIJK 

 (+33) 02 41 56 46 56 -  nicols@nicols.com - www.nicols.com
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL'S YACHT met kapitaal van: 152 000 Euros

AANHANGSEL BIJ AXA CONTRACT «SPECIALE RIVIER CRUISE» 
Om geldig te zijn, dient dit formulier uiterlijk 30 dagen voor vertrek naar Nicols te worden geretourneerd voor optie 1 of 3. 

Als u optie 2 kiest, kunt u die bij vertrek afsluiten.

  ALLEEN DE HIERONDER VERMELDE PERSONEN ZIJN VERZEKERD 
(Graag met hoofdletters schrijven)

Naam:   Voornaam: 

Naam:  Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:  Voornaam: 

Naam   Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:  Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

Naam:   Voornaam: 

 KRUIS DE GEKOZEN OPTIE AAN:
  Optie 1 =  annulering van het verblijf   

5% van huurbedrag (prijs van de brochure); minimaal 49 € per cruise:  ....................x 5% = .................... €
  Optie 2 =  afbreken van de Cruise; teruggave1/2 borgtocht; individuele ongevallen;  

5% van huurbedrag (prijs van de brochure); minimaal € 49 per cruise:  ....................x 5% = .................... €
  Optie 3 =  optie 1 + optie 2 

8% van huurbedrag (prijs van de brochure); minimum 75 € per cruise: ....................x 8% = .................... €

BIJVOEGEN  BIJ DIT FORMULIER: 
> boekingsformulier
>  uw betaling voor de gekozen 

verzekeringsoptie 

Datum en handtekening (verplicht)
  ..................  / ............  / ..................

VERZEKERINGSFORMULIER




