
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR MATERIALEN EN VAARTUIGEN 
 
ARTIKEL 1 – DEFINITIES 
1 In deze voorwaarden gelden voor de volgende termen de volgende betekenis: 
2 Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van het Sportbedrijf; 
3 Sportbedrijf: Sportbedrijf Rotterdam B.V.  
4 Partij: degene in wiens opdracht een overeenkomst wordt gesloten en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.  
5 Overeenkomst(en): de tussen het Sportbedrijf en een Partij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de 

Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. 
6 Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door het Sportbedrijf aan een potentiële Partij. 
7 Huurbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Partij aan het Sportbedrijf verschuldigd is. 
8 Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door (gevolmachtigde) vertegenwoordiger(s) van het Sportbedrijf 

(en/of Partij). 
9 Elektronisch: per e-mail of website. 
10 Materieel/Vaartuig: een voorwerp dat gehuurd of verhuurd kan worden en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor 

het bestemd is, inclusief de noodzakelijk uitrusting en inventaris die erbij horen. 
11 Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij materieel/vaartuig horen. 
12 Conditielijst: lijst waarop voor gebruik vastgelegd wordt wat de staat van het materieel/vaartuig is en welke schade/gebrek 

er eventueel aanwezig is. 
13 Gebrek(en): een aan Sportbedrijf toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vooraf aanwezig was 

en/of waarvan de oorzaak vóór de verhuur ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert. 
 
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en iedere Overeenkomst die de het Sportbedrijf en Partij 

sluiten voor de huur/verhuur van materieel/vaartuig (roerende zaken). 
2 Door het Sportbedrijf worden andere voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht 

indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de 
betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Sportbedrijf wordt gedoogd, zal dat geen 
precedentwerking hebben en kan de Partij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige 
Overeenkomsten. 

4 De Partij met wie eenmaal met toepassing van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van 
de Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en het Sportbedrijf. 

 
ARTIKEL 3 - AANBOD/OFFERTE 
3.1 Het Sportbedrijf brengt zijn offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit. 
3.2 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden het Sportbedrijf op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en 

ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. 
3.3 Een Offerte is gedurende twee weken na dagtekening geldig, waarna deze vervalt. 
3.4 Een mondelinge offerte/aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als het Sportbedrijf direct een 

termijn heeft gegeven om het te accepteren. 
3.5 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren materieel en vermeldt in ieder geval 

- de huurperiode; 
- de huursom met eventueel bijkomende kosten: 
- de betalingswijze; 
- een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

 
ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST 
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de Partij de Offerte/aanbod binnen de gestelde periode accepteert. Accepteert hij 

dit aanbod elektronisch, dan stuurt het Sportbedrijf elektronisch een bevestiging naar de Partij. 
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. 
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet het Sportbedrijf altijd een afschrift aan de Partij verstrekken. 
4. Het gehuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van het Sportbedrijf, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de 
Partij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig 
retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Partij blijft. 
 
ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN 

1. De Partij moet de huursom betalen binnen de op de factuur gestelde termijn. De partij kan de huursom betalen of het 
geld over maken naar het op de factuur gestelde rekeningnummer van het Sportbedrijf. 

2. Als de Partij niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat het Sportbedrijf hem in gebreke hoeft te stellen. Het Sportbedrijf 
stuurt na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de Partij. Daarin wijst hij de Partij 
op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. 

ARTIKEL 7 – ANNULERING 
1. Als de Partij de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan het 
Sportbedrijf. Als de Partij annuleert, kan de Partij aanspraak maken op restitutie van: 
- 100% van het overeengekomen huurbedrag bij annulering van tenminste 1 maand vóór aanvang van de huurperiode. 
 



ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN HET SPORTBEDRIJF 
1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: Indien is bedongen dat 
Partij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door het 
Sportbedrijf aan de Partij wordt overhandigd; 
2. Het Sportbedrijf zorgt ervoor dat het materieel in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is 
en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting. 
3. Vóór aanvang van de huurtermijn leggen het Sportbedrijf en de partij de staat van het materieel vast in een conditielijst die 
door beide partijen wordt ondertekend. Het Sportbedrijf geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de Partij inclusief 
een inventarislijst. 
5. Aan het einde van de huurperiode neemt het Sportbedrijf het materieel op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst.  
6. Het Sportbedrijf zorgt ervoor dat de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn. 
7 Indien er sprake is van de huur van meer materieel op dezelfde Overeenkomst, kan er ook in delen worden afgemeld 
(gedeeltelijke afmelding). Indien dit in afwijking van de Overeenkomst is komen de hiermee gemoeide extra kosten voor 
rekening van de Partij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen tot einde huurtermijn. 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJ 
1. De Partij moet over voldoende vaardigheden beschikken om het gehuurde materieel te gebruiken/bedienen. De Partij/ diens 
personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Partij het gehuurde 
bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of 
(overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het 
gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte 
diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de Partij. 
2. De Partij moet zich houden aan de aanwijzingen van het Sportbedrijf tot behoud van het materieel en tot behoud van de 
rechten van het Sportbedrijf.  
3. De Partij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de aanvang van de huurperiode aanwezig is 
voor de inontvangstneming van het gehuurde materieel. 
4. Vóór aanvang van de huurtermijn ontvangt de Partij een conditielijst en inventarislijst van het Sportbedrijf. De Partij is 
verplicht om te controleren of de inventaris aanwezig is. Ook moet hij controleren of het materieel voorzien is van een 
veiligheidsuitrusting. 
De conditielijst moet voor aanvang huurtermijn zijn ondertekend voor akkoord. 
5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig 
of ondeugdelijk is, moet de Partij dat vóór aanvang huurtermijn aan het Sportbedrijf melden.  
6. De Partij dient het materieel als een goed huisvader te gebruiken. De Partij mag geen veranderingen in het materieel 
aanbrengen en mag het materieel niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van het Sportbedrijf. 
7. Aan het einde van de huurperiode draagt de Partij het materieel aan het Sportbedrijf over op de overeengekomen tijd en 
plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft.  
8. De Partij dient ervoor te zorgen dat bij inlevering van het materiaal iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Doch, 
indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Partij is achtergelaten, rust 
op Partij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent. 
9. Indien bij voornoemde inlevering schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Partij hiervan zo spoedig mogelijk 
op de hoogte gesteld. In deze melding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Partij ter 
beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot 
reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Partij doorbelast. 
10. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het materieel zijn voor rekening van de Partij. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om brandstofkosten. 
11. De Partij moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan het Sportbedrijf melden. 
12. Als de Partij reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van het Sportbedrijf. Indien dit kosten voor 
het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn, is dit voor rekening van het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf betaalt die 
reparatiekosten aan de Partij terug als deze hiervoor gespecificeerde rekeningen inlevert. 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID 
1,. De Partij is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het materieel in de periode dat hij het materieel heeft gehuurd 
ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 
Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan. 
2.De Partij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij 
een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 
2. De Partij is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: 
- hij het materieel willens en wetens gebruikt in afwijking tot hetgeen met het Sportbedrijf is overeengekomen; en/of 
- hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van het Sportbedrijf tot behoud van het materieel en/of tot behoud 
van de rechten van het Sportbedrijf. 
3. Deze aansprakelijkheid beperkt zich niet tot een vastgesteld bedrag.  
4. De door of namens het Sportbedrijf gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of 
reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Partij. De Partij verklaart zich er op voorhand mee 
akkoord dat een expertise op kosten van de Partij wordt uitgevoerd, door een door het Sportbedrijf aangewezen erkend 
expertisebureau, indien dit door Sportbedrijf wenselijk wordt geacht en in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door 
het Sportbedrijf. 
5. Het Sportbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor 
aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde materieel. 

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST 
1. Als het Sportbedrijf zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de Partij de huurovereenkomst ontbinden, 
zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Het Sportbedrijf moet dan per ommegaande alle bedragen terugbetalen 
die de Partij al heeft betaald. 
2. De Partij kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming 
aan de kant van het Sportbedrijf niet aan het Sportbedrijf kan worden toegerekend. 



3. Het bovenstaande geldt niet als het Sportbedrijf een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is. 
4. Als de Partij het materieel later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft het 
Sportbedrijf recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade.  
5. Als de Partij het materieel niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft het Sportbedrijf het recht 
om het materieel op kosten van de Partij in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de Partij zich niet heeft 
gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De Partij hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover 
deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2. 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN 
1. Als de Partij klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan het 
Sportbedrijf melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen 
constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten. 
2. Als de Partij klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief/elektronisch aan het Sportbedrijf melden. Dit 
moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief 
voldoende omschrijven en toelichten. 
3. Als de Partij zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet 
tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de Partij worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten. 
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil. 

ARTIKEL 13 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN 
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de Partij 
en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de Partij op een toegankelijke manier 
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE 
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van 
dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is. 


