
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN, GELDIG VANAF 1 SEPTEMBER 2022

1 - HUUR – RESERVERING
Het ingezonden boekingsformulier heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, te rekenen 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 huurder bevestigt, na ontvangst van de voucher en 
de overeengekomen aanbetaling.
 •   De restant betaling, zoals aangegeven op het aanbetalingsbewijs, dient voldaan te zijn 6 weken 

voor vertrek zonder aanmaning van de zijde van de verhuurder. In geval van niet-betaling van het 
saldo is Nicols genoodzaakt de reservering te annuleren.

•  DOCUMENTEN: na ontvangst van de betaling stuurt de verhuurder de noodzakelijke documenten 
naar de huurder.

•  Bij alle huur en reservering, binnen 42 dagen (6 weken) 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 stuurman/stuurvrouw moet meerderjarig zijn (en zelfs boven de 21 jaar in hongarije wanneer 

deze geen vaarbewijs heeft) en is verantwoordelijk voor de boot en de meevarende personen. 
Alleen personen boven de 16 jaar mogen de boot besturen, in aanwezigheid van een meerderjarige 
persoon die de verantwoordelijkheid draagt en op de toeristische waterkaart (carte de plaisance) 
wordt aangeduid als houder of als persoon die de initiële vaarinstructies heeft gekregen.

•  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 
creditcard)
wordt gestort bij vertrek, vóór het inschepen, en houdt in:
•  Gedeelte voor het schoonmaken als de boot niet volledig schoon wordt teruggebracht: de 

schoonmaakborg is € 150 voor boten minder dan 10 meter, € 200 voor boten tussen de 10 tot 
13 meter, € 250 voor boten van meer dan 13 meter en € 300 voor boten huit FLY-assortiment. Bij 
huur in Duitsland en Hongarije wordt géén borg voor schoonmaak 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, € 2000 voor boten van meer dan 13 meter en en € 2500 voor boten huit FLY-
assortiment; 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 bes-
chadiging 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 12 weken voor vertrek: 15% van de huursom (met een minimum van € 150);

   - tussen 6 tot en met 12 weken voor vertrek: 40% van de huursom (met een minimum van € 150);
   - minder 6 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 - CONSUMENTENBEMIDDELAAR 
•  In geval van betwisting kan de Klant, nadat hij contact heeft opgenomen met onze klantenservice 

en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen 60 dagen, contact opnemen met de Mediator: 
CM2C, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de site: https://cm2c.
net/comment-nous-saisir.php.

15 - 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.  

16 - 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. 

17 - JURISPEDENTIE  TOEPASSELIJK RECHT 
• Op het huurcontract is het Franse recht van toepassing
•  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. 

18 – 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.
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