
31/12

Tarieven zijn inclusief 2 personen en exclusief belasting en he�ngen  van €1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. 

Voor beide locaties gelden de volgende optionele tarieven.

*) Geldt niet voor een tentplaats.

Kampeerarrangementen, passanten

Bovenstaande prijzen zijn inclusief stroom, water, gebruik van sanitaire voorzieningen, parkeren en WiFi. 
*) Stroomverbruik wordt achteraf verrekend en bedraagt € 0,25 per kWh. 

Periode aan het water camperplaats tentplaats

per nacht

comfort

01/01 - 04/05

04/05 - 22/05

22/05 - 01/07

01/07 - 01/09

01/09 - 01/01

standaard

€ 

€ 

€

€

€

23,00

23,00

23,00

27,00

27,00

25,75

25,75

25,75

30,00

30,00

€ 

€

€

€

€ 29,00

29,00

29,00

34,00

34,00

€ 

€

€

€

€ 17,00

17,00

17,00

18,00

18,00

€ 

€

€

€

€ 12,50

12,50

12,50

13,50

13,50

€ 

€

€

€

€ 

Arrangement toeristenbelasting

April

Voorjaar

Hemelvaart/Pinksteren

Hemelvaart/Pinksteren/Fronleichnam

Juni

September

Naseizoen

Oktober

periode

1 april 2018 tot 1 mei 2018

9 mei 2018 tot 22 mei 2018

1 juni 2018 tot 1 juli 2018

1 september 2018 tot 1 oktober 2018

1 september 2018 tot 1 november 2018

1 oktober 2018 tot 1 november 2018

1 april 2018 tot 1 juli 2018

9 mei 2018 tot 4 juni 2018

295,00

330,00

320,00

800,00

550,00

€ 

€

€

€

300,00

275,00

450,00

€

€

€

€ 34,50

1,75 p.p.p.n.

1,75 p.p.p.n.

34,50

86,25€ 

€

€

€

34,50

34,50

51,75

€

€

€

€ 

Winterkamperen * 15 oktober 2018 tot 1 april 2019 300,00€ 51,75€ 

Camping de Rakken, passanten

Optioneel

Boot ligplaats, per nacht

Hond, per nacht

Ex

Bijzettentje, per nacht *

tra persoon, per nacht

 

Slagboomsleutel (borg)

€ 7,00

€ 1,50

€ 3,50

€ 7,50

€ 40,00

tentplaats

01/01 - 04/05

04/05 - 22/05

22/05 - 01/07

01/07 - 01/09

01/09 - 01/01

standaard

€ 

€ 

€

€

€

21,00

21,00

21,00

23,50

23,50

12,50

12,50

12,50

13,50

13,50

€ 

€

€

€

€ 

per nacht

Camping Indijk, passanten

Wij nodigen u uit voor een verblijf op onze kleine camping, een van de mooiste plekjes van Friesland, anderhalve kilometer va n Woudsend en direct aan 
het Heegermeer.  De natuurcamping in Indijk is een ideaal terrein voor gasten die houden van rust, ruimte, vrijheid en waterspo rt. De prachtige vergezich-
ten over het meer maken dit terrein tot een unieke vakantieplek.

Tarieven zijn inclusief 2 personen en exclusief belasting en he�ngen  van €1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. 

Huurvoorwaarden Electrosloep

Artikel 1. 
Verplichtingen verhuurder:
1. Verhuurder informeert huurder over benodigde vaarbewijzen voor 
sluiting van de overeenkomst. 
2. Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
 a. Tijdig en in jachthaven de Rakken.
 b. In een staat die overeenkomt met de wettelijke bepalingen.
 c. In een goede staat en compleet met toebehoren.
 d. Met voldoende gevulde accu’s.
 e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het  
      vaartuig. 

Artikel 2. 
Verplichtingen huurder:
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur vooraf te voldoen.
2. Het vaartuig als een zorgvuldige schipper, overeenkomstig zijn bestem-
ming te gebruiken. 
3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
4. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in 
gebruik te geven of te verhuren.
5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in 
dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale 
slijtage- in te leveren bij de verhuurder.

Artikel 3. 
Niet nakoming:
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het 
recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding 
bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de 
tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. 
2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een 
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de betaalde huur in verhou-
ding tot de ontbinding. 
3. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft 
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en 
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Artikel 4. 
Kosten tijdens verhuur:
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig 
(o.a. haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, aanvullende stroom e.d.) 
komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. 
2. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en 
berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de 
verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen 
met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuur-
der.  Terugbetaling van vooraf in overleg met de verhuurder gemaakte 
kosten geschiedt op vertoon van gespeci�ceerde nota’s. Vervangen 
onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor verhuurder mee terug. 

Artikel 5.
Schade:
1. Bij diefstal, inbeslagname,  of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, 
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. 
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en 
daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten.

Artikel 6. 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien 
terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die 
instantie worden voorgelegd. 
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Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting van € 49,16 per ligplaats.
*) Minimumtarief van €1.500,00 

*) Inclusief 300 kWh. Meerverbruik wordt achteraf verrekend en
bedraagt € 0,25 per kWh. 

Stallingsperiode is van 15 oktober 2018 tot 1 april 2019.

Winter, voor seizoenplaatshouders

 Stroomverbruik wordt achteraf verrekend en bedraagt € 0,25 per kWh. 

Periode periodetoeristenbelasting

Standaard

Comfort

Standaard, aan campinghaven achter de brug

Comfort, aan campinghaven

Standaard, aan het water, A t/m I + V

Standaard, aan campinghaven voor de brug

Standaard, niet aan het water, A t/m I

Meercamping Indijk

Stacaravanplaats

L-chaletplaats

1.290,00

1.365,00

1.715,00

1.365,00

1.442,00

€ 

€

€

€

€ 

1.500,00

940,00

2.270,00

1.500,00

1.710,00

€ 

€

€

€

€ 

146,88

146,88

146,88

146,88

146,88

€ 

€

€

€

€ 

146,88

146,88

169,00

146,88

165,63

€ 

€

€

€

€ 

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 01/04

01/04 tot 01/04

Camping, seizoenplaats

Winterstalling op parkeerterrein

Winterstalling op eigen seizoenplaats

Winterkamperen op eigen seizoenplaats

€ 50,00

€ 150,00

€ 205,00

Schepen tot 7.50 m.

Schepen langer dan 7.50 m., per meter

€ 10,00

€ 1,35

10.00 m. x 3.70 m. 

9.00 m. x 3.50 m. 

8.00 m. x 3.50 m. 

8.00 m. x 3.00 m. 

7.00 m. x 2.60 m. 

Kopsteigers en L-steiger, per m2

€ 1.395,00

€ 1.222,50

€ 1.018,00

€ 916,00

€ 692,00

€ 39,50*

1 april 2018 tot 15 oktober 2018

1 april 2018 tot 15 oktober 2018, + steiger

1 april 2018 tot 1 april 2019

€ 440,00

€ 476,00

1 april 2018 tot 1 april 2019 + steiger € 527,50

€ 490,00

Ligplaats, voor seizoenplaatshouders camping

Jachthaven, passanten

Jachthaven, jaarplaats

Periode 7.00 m. x 2.60 m.

€ 655,00

€ 690,00

€ 765,00

€ 728,00

€ 350,00

€ 312,50

-
-

8.00 m. x 3.00 m. “Rakkenbox”

Ligplaats

Tarieven zijn exclusief 

De huurperiode van jaarplaatsen in de jachthaven loopt van 1 april 2018 tot 1 april 2019.

Optioneel

Hond

Tentplaats

€ 1,50

€ 7,00

per nacht per nacht

Optioneel

Hond, per seizoen

Vaste stroomaansluiting 

€ 50,00

€ 105,00*

Tentplaats, per nacht 7,00€

 belasting en he�ngen  van €1,75 p.p.p.n.. 

Huurvoorwaarden Electrosloep

Artikel 1. 
Verplichtingen verhuurder:
1. Verhuurder informeert huurder over benodigde vaarbewijzen voor 
sluiting van de overeenkomst. 
2. Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
 a. Tijdig en in jachthaven de Rakken.
 b. In een staat die overeenkomt met de wettelijke bepalingen.
 c. In een goede staat en compleet met toebehoren.
 d. Met voldoende gevulde accu’s.
 e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het  
      vaartuig. 

Artikel 2. 
Verplichtingen huurder:
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur vooraf te voldoen.
2. Het vaartuig als een zorgvuldige schipper, overeenkomstig zijn bestem-
ming te gebruiken. 
3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
4. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in 
gebruik te geven of te verhuren.
5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in 
dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale 
slijtage- in te leveren bij de verhuurder.

Artikel 3. 
Niet nakoming:
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het 
recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding 
bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de 
tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. 
2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een 
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de betaalde huur in verhou-
ding tot de ontbinding. 
3. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft 
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en 
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Artikel 4. 
Kosten tijdens verhuur:
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig 
(o.a. haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, aanvullende stroom e.d.) 
komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. 
2. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en 
berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de 
verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen 
met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuur-
der.  Terugbetaling van vooraf in overleg met de verhuurder gemaakte 
kosten geschiedt op vertoon van gespeci�ceerde nota’s. Vervangen 
onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor verhuurder mee terug. 

Artikel 5.
Schade:
1. Bij diefstal, inbeslagname,  of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, 
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. 
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en 
daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten.

Artikel 6. 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien 
terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die 
instantie worden voorgelegd. 
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Plus

Trekkershutten, 4 persoons 

Vakantiehuizen, 6 persoons

Tarieven zijn exclusief en schoonmaakkosten van €65,00. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.  
Al onze tarieven zijn inclusief gebruik van bedlinnen.

Periode

Optioneel

week arrangement

per nacht

vr, za, zo

01/01 - 30/03

30/03 - 03/04 

03/04 - 09/05 

09/05 - 14/05 

14/05 - 18/05 

18/05 - 22/05

22/05 - 01/07

01/07 - 01/09

Boot ligplaats, per nacht

Hond (alleen in vakantiehuis 1), per nacht

Handdoekenpakket

Opmaken van bedden (per bed)

Extra bedlinnen (per pakket)

01/09 - 01/01

€ 7,00

€ 4,00

€ 7,50

€ 4,25

€ 7,50

ma, di, wo, do

€ 

€ 

€

€

€

€

€

€

€

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

120,00

120,00

130,00

130,00

€ 

€

€

€

€

€

€

€

120,00

120,00

130,00

130,00

€ 105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

€

€

€

€

770,00

€ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

530,00

€ 360,00

€ 495,00

€ 412,50

530,00

530,00

530,00

per nacht

plusstandaard

€ 

€ 

€

€

€

€

€

35,00

45,00

45,00

35,00

42,50

42,50

42,50

€ 

€ 

€

€

€

€

€

45,50

65,50

65,50

45,50

60,00

60,00

60,00

01/01 - 01/03

01/03 - 04/05

04/05 - 22/05

22/05 - 01/07

01/07 - 01/09

01/09 - 01/11

01/11 - 01/01

Optioneel

Bijzettent, per nacht

Boot ligplaats, per nacht

Hond, per nacht

Handdoekenpakket

Pannenset

€ 7,00

€ 7,00

€ 1,50

€ 7,50

€ 10,00

Op een rustig deel van het terrein van camping en jachthaven de Rakken vindt u vijf vakantiehuisjes. 
De vakantiehuisjes zijn ingericht voor maximaal zes personen. Ze zijn praktisch en eenvoudi g  en bieden comfort voor een zorgeloos verblijf.

 U vindt in de bungalows een badkamer, 3 slaapkamers, een woonkamer en keuken voorzien van elektrisch kooktoestel, magnetron, koelkast, ko�ezetapparaat

Op ons terrein staan een drietal vierpersoons trekkershutten "standaard" en een tweetal vierpersoons trekkershutten "plus". De "standaard" trekkershut is  
voorzien van 2 stapelbedden, een tafel met vier stoelen en een keukenblokje met klein kooktoestel. Deze trekkershutten zijn erg populair bij  gasten die een wat
comfortabeler onderkomen zoeken dan een tent. 
Mocht u kiezen voor wat meer comfort, dan is de "plus" hut een luxer alternatief. Deze zijn voorzien van een tweepersoonsbed, e en stapelbed, een tafel met vier 

belasting en he�ngen  van €1,75 p.p.p.n.  

Tarieven zijn exclusief belasting en he�ngen  van €1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. 

Huurvoorwaarden Electrosloep

Artikel 1. 
Verplichtingen verhuurder:
1. Verhuurder informeert huurder over benodigde vaarbewijzen voor 
sluiting van de overeenkomst. 
2. Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
 a. Tijdig en in jachthaven de Rakken.
 b. In een staat die overeenkomt met de wettelijke bepalingen.
 c. In een goede staat en compleet met toebehoren.
 d. Met voldoende gevulde accu’s.
 e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het  
      vaartuig. 

Artikel 2. 
Verplichtingen huurder:
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur vooraf te voldoen.
2. Het vaartuig als een zorgvuldige schipper, overeenkomstig zijn bestem-
ming te gebruiken. 
3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
4. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in 
gebruik te geven of te verhuren.
5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in 
dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale 
slijtage- in te leveren bij de verhuurder.

Artikel 3. 
Niet nakoming:
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het 
recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding 
bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de 
tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. 
2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een 
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de betaalde huur in verhou-
ding tot de ontbinding. 
3. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft 
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en 
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Artikel 4. 
Kosten tijdens verhuur:
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig 
(o.a. haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, aanvullende stroom e.d.) 
komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. 
2. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en 
berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de 
verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen 
met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuur-
der.  Terugbetaling van vooraf in overleg met de verhuurder gemaakte 
kosten geschiedt op vertoon van gespeci�ceerde nota’s. Vervangen 
onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor verhuurder mee terug. 

Artikel 5.
Schade:
1. Bij diefstal, inbeslagname,  of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, 
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. 
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en 
daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten.

Artikel 6. 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien 
terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die 
instantie worden voorgelegd. 
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Tarieven zijn inclusief brandstof. Extra gereden kilometers worden achteraf in rekening gebracht. Het tarief per extra gereden kilometer bedraagt € 0,21.  

Onze gasten kunnen gratis van de trailerhelling gebruik maken. Verblijft u niet op de Rakken, dan betaalt u het onderstaande ta rief.

Elektrosloep

Dag, van 9.00 u. tot 19.30 u.

Ochtend, van 9.00 u. tot 12.00 u. (last-minute) 

Middag, van 13.00 u tot 19.30 u. (last-minute)

€ 95,00

€ 45,00

€ 70,00

Auto

Ochtend, van 9.00 u. tot 12.30 u., inclusief 85 km

Middag, van 13.00 u. tot 17.30 u.. inclusief 100 km

Avond, van 18.00 u. tot 8.30 u., inclusief 100 km

€ 32,50

€ 37,50

Dag, van 9.00 u. tot 17.30 u., inclusief 175 km

24 uur, van 09.00 u. tot 09.00 u., inclusief 175 km

€ 60,00

€ 77,50

€ 42,50

Fiets

Fiets met versnellingen, per dag

Fiets met versnellingen, per week

€ 9,00

€ 45,00

Kinderzitje, per dag € 2,25

€ 20,00

Trailerstalling

W

Dag

eek

Maand

Vaste seizoen-/jaarplaatshouder, per half jaar

€

€

07,

1,20

50

€ 25,00

Caravanstalling, per winterseizoen € 120,00

€  60,00

Wasserette

Wassen

Drogen

Zeep

€ 4,50

€ 2,50

€ 0,50

Trailerhelling

In en uit het water € 6,00

Huurvoorwaarden Electrosloep

Artikel 1. 
Verplichtingen verhuurder:
1. Verhuurder informeert huurder over benodigde vaarbewijzen voor 
sluiting van de overeenkomst. 
2. Verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
 a. Tijdig en in jachthaven de Rakken.
 b. In een staat die overeenkomt met de wettelijke bepalingen.
 c. In een goede staat en compleet met toebehoren.
 d. Met voldoende gevulde accu’s.
 e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het  
      vaartuig. 

Artikel 2. 
Verplichtingen huurder:
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur vooraf te voldoen.
2. Het vaartuig als een zorgvuldige schipper, overeenkomstig zijn bestem-
ming te gebruiken. 
3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
4. Het vaartuig niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in 
gebruik te geven of te verhuren.
5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in 
dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale 
slijtage- in te leveren bij de verhuurder.

Artikel 3. 
Niet nakoming:
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het 
recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding 
bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de 
tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. 
2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een 
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de betaalde huur in verhou-
ding tot de ontbinding. 
3. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft 
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en 
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Artikel 4. 
Kosten tijdens verhuur:
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig 
(o.a. haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, aanvullende stroom e.d.) 
komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. 
2. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en 
berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de 
verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen 
met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuur-
der.  Terugbetaling van vooraf in overleg met de verhuurder gemaakte 
kosten geschiedt op vertoon van gespeci�ceerde nota’s. Vervangen 
onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor verhuurder mee terug. 

Artikel 5.
Schade:
1. Bij diefstal, inbeslagname,  of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, 
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. 
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en 
daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten.

Artikel 6. 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien 
terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die 
instantie worden voorgelegd. 
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