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Verhuurovereenkomst – machtigingsovereenkomst Euro – incasso     Plaats en datum:   
 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u akkoord te gaan met de vigerende HISWA huurvoorwaarden (deze kunnen u ter hand worden gesteld), waarin onder andere vermeld staat dat:  

1. De huurder over voldoende zeil- of vaar-vaardigheden beschikt. Bij een zeilboot betekent dit dat huurder in staat moet zijn om de boot in alle gevallen, indien nodig op het zeil, veilig naar de haven terug 

  te brengen; 

2. Huurder is verplicht om de boot en de inventaris voor afvaart te controleren op schade en/of vermissing. In geval van schade en/of vermissing dient huurder de verhuurder daarvan in kennis te stellen. 

Achteraf zijn de kosten van schade en/of vermissing te allen tijde voor de huurder;  

3. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade en verlies van het gehuurde, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden; 

4. Huurder heeft bij WA-casco- en andere schades en vermissingen een eigen risico per boot per schade ter grootte van de waarborgsom. Niet gemelde schades en/of vermissingen vallen buiten het eigen 

risico en worden achteraf voor 100% aan de huurder in rekening gebracht;  

5. Huurder dient de boot aan het einde van de huurperiode aan verhuurder in dezelfde staat als waarin, en op dezelfde plaats waar hij het materiaal ter beschikking gesteld heeft gekregen, terug te leveren 

6. In geval van schade, vermissing of het niet schoon opleveren van het gehuurde, kan Hoora Watersport tot maximaal het aangegeven bedrag incasseren:  

  □   € 250,- per schade x ___ (aantal) boten = € ______    □   € 500,- per schade x ___  (aantal) boten = € _____  (geldt voor evenementen) 

 

Naam incassant :    Hoora Watersport V.O.F    Naam:   

Adres incassant:     De Draei 18a      Adres:  

Postcode incassant:    8621 CZ              Postcode:        Woonplaats: 

Woonplaats incassant:       Heeg       Land*: 

Land incassant*  :    Nederland          Rek.nr. (IBAN):     

Incassant ID:    NL39ZZZ685367710000    BIC**       

Kenmerk machtiging:                         

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hoora Watersport V.O.F een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens schade en/of verlies van het gehuurde of de inventaris daarvan, en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Hoora Watersport V.O.F. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.     
 

Handtekening 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. 
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 

Heeg,  
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