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TIJDEN Valk afhalen:     Valk Inleveren: 
 
Dagverhuur:   9.00  - 11.00 u    Tussen 16.00 u -17.00 u 
Weekendverhuur:   19.00 – 20.00 u vrijdag / 9.00 – 11.00 zat Tussen 16.00 u -17.00 u zondagmiddag                               
Weekverhuur : 9.00 u zaterdagmorgen    Tussen 16.00 u -17.00 u vrijdagmiddag  
Midweekverhuur:  9.00 u maandagmorgen     Tussen 16.00 u -17.00 u vrijdagmiddag  
 

Wij  verzoeken u vriendelijk de gehanteerde tijden aan te houden i.v.m. aanwezigheid personeel.  
 
Mocht dit niet lukken, laat het ons even weten.  
Wij zijn telefonisch te bereiken op +31 (0) 515 469696. 
 

TARIEVEN POLYVALK 2019 WEEK MIDWEEK WEEKEND DAG + BBM 
 incl BBM incl BBM incl BBM incl.2 ltr.bnz 
     
April                           €      240   €       180   €        125   €           75  

Mei  €      250  €       190   €        135  €           75  

Juni  €      260   €       190   €        135   €           85  

Juli / Augustus   €      290   €       230   €        140   €           85  

September  €      250   €       185   €        135   €           85  

Oktober  €      240   €       180   €        125   €           75  
     

  Dektent                       €       30   €         20   €          15  

Zwemvest , gratis bij huren van een valk    €       15   €         10    

Afwijkend huurperiodes zijn mogelijk!  Bel of mail ons voor een prijs op maat. 

Prijzen feestdagen / weekenden  Datum                         Valkhuur incl BBM 
Hemelvaartweekend 30/05 - 02/06                €       215  
Pinksterweekend  08/06 - 10/06                €       195  
Fronleichnamwochende 20/06 - 23/06                €       215  
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HUURVOORWAARDEN 
 
 
1.   Indien huurder van de huurovereenkomst wil afzien, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig 

mogelijk in kennis te stellen. Verhuurder zal in geval van annulering meewerken om een nieuwe 
huurder te vinden. De schriftelijke bevestiging  van de huurovereenkomst is zowel een juridische als 
een administratieve bevestiging.  
Bij annuleren binnen een maand voor aanvang van de huurperiode is 50 %, van de huursom 
verschuldigd. 
Bij annuleren binnen een week voor aanvang van de huurperiode is de Volledige huursom 
verschuldigd. Indien de boten bij annulering alsnog verhuurd kunnen worden is teruggave van de 
vooruitbetaalde huursom en kwijtschelding van het restant mogelijk, minus € 15,- 
administratiekosten. 

 
2.           Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de              
               huursom, dan wel annulering. Verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de 
               overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen. Het is niet toegestaan uit te varen bij    
               windkracht 6 of meer, met meer dan 6 personen plaats te nemen in de boot of de boten anders te 
               gebruiken dan door verhuurder bedoeld. In overleg is er een mogelijkheid de huur te verplaatsen. 
 
3.           Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en    
               andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van verhuurder. 
 
4.           Boten worden alleen afgeleverd na ondertekening van een boteninventarislijst.  
              Huur is exclusief benzine. 
 
5.           Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan      
               boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden. Huurder betaald een borgsom  
               van € 200,- bij schade of vermissing per boot/ per schade. Te voldoen door het invullen van     
               eenmalige machtiging, niet gemelde schade of vermissing wordt voor 100% in rekening van de   
               huurder gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties is de toestemming van de verhuurder  
               nodig. Toegestaan vaargebied; Friese meren en kleine binnenwateren. 
 
6.            Bij inlevering dient het gehuurde schoon opgeleverd te worden en te zijn ontdaan van eventuele     
                stickers of vlaggen. Mocht u een rif aangebracht hebben, verzoeken wij deze te verwijderen. 
 
                
                De volledige huurvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.pieterbouwe.nl . 
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