
 
 

Tornado Sailing Makkum B.V. 
De Stienplaat 5 

8754 HE MAKKUM 
0031 (0)515-559260 

info@tornado-sailing.nl 

 

AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN 
 

KENNIS EN ERVARING 
 
De huurder staat ervoor in dat hij beschikt over voldoende kennis en ervaring om het schip naar 
behoren te bevaren en te schipperen. Daarnaast aan alle wettelijke eisen tot besturing van het 
gehuurde schip te voldoen. Indien de verhuurder constateert dat de huurder naar zijn oordeel niet 
over de vereiste kennis en ervaring beschikt, is deze gerechtigd de huurder de toestemming om de 
jachthaven te verlaten te weigeren. Eerst indien en zodra de verhuurder vaststelt dat de huurder 
over voldoende kennis beschikt om veilig met het schip te kunnen varen en manoeuvreren, mag de 
huurder de jachthaven op eigen gelegenheid verlaten. 
 

De huurder die niet voldoet aan het vereiste van voldoende kennis en ervaring heeft geen recht op 

restitutie van de huursom. 

 

TOEGELATEN VAARWATER 

Het is de huurder uitsluitend toegestaan met het schip over alle Nederlandse binnenwateren, 
IJsselmeer (mits ervaring en het weer dat toe laat), Waddenzee (mits ervaring en het weer dat toe 
laat) te varen, waartoe zijn vaarbevoegdheid strekt. In goed overleg met de verhuurder is het Duitse 
wad toegestaan. 
 

TOEGELATEN WEERSGESTELDHEID 
 
De huurder is gehouden bij zijn vaargedrag steeds rekening te houden met de weersgesteldheid van 
het moment en te anticiperen op te verwachten wijzigingen. In geen geval is uitvaren toegestaan bij 
een windsnelheid boven windkracht 5 op de schaal van Beaufort en of slecht zicht. 

 
MARIFOON 

 
Indien het schip is voorzien van een marifooninstallatie is het gebruik daarvan voorbehouden aan 
bemanningsleden die in het bezit zijn van een geldig bedieningscertificaat. Gesprekskosten voor het 
gebruik van de marifoon komen voor rekening van de huurder. 
 

STORING EN PECH ONDERWEG 
 
De verhuurder tracht storing en pech zoveel mogelijk te voorkomen. Indien echter desondanks toch 
een calamiteit mocht optreden, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. In 
overleg zal worden getracht een mankement zo snel mogelijk op te lossen.  
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SCHADE 

 
Indien tijdens de huurperiode schade ontstaat aan het schip en/of de uitrusting dient de huurder 
daarvan direct telefonisch melding te maken bij de verhuurder. In overleg zal worden gezocht naar 
een oplossing waarbij de vakantie zo snel mogelijk kan worden voortgezet.  
 

HUISDIEREN 
 
Aan boord van het schip zijn geen huisdieren toegestaan. 
 

INSTRUCTIE 
 
Bij vertrek met het schip heeft de huurder recht op een korte gratis instructie. Op verzoek is tegen 
betaling van redelijke tarieven langere instructie mogelijk. 

 
VERTREK 

 
Bij vertrek is het schip schoongemaakt, gecontroleerd en voorzien van een volle brandstof tank. 
Controleer voor vertrek altijd het schip op eventuele schades en meld deze voor afvaart. 
 

AANKOMST 
 
Op het tijdstip dat is aangegeven op de huurovereenkomst dient het schip, veegschoon, leeg, met 
een volle brandstoftank en een lege vuilwatertank in de haven klaar te liggen voor inspectie en 
overdracht aan de verhuurder. Ons team staat iedere wissel dag tot 09:30 voor u klaar voor de 
uitcheck hiervoor is het van groot belang dat u op tijd het schip inlevert. Bij het te laat inleveren van 
het schip zijn wij genoodzaakt om € 50,- per kwartier inrekening te brengen. 
 

DROOGVALLEN 
 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor een geschikte droogval positie. Hierbij houd de huurder 

rekening met o.a. wind, ondergrond en golven. Hierbij wil Tornado Sailing Makkum B.V. expliciet 

benadrukken dat droogvallen op het Groene Strand bij Terscheling en het strand ten westen van 

Vlieland verboden is in verband met golfslag van de passerende veerboten. 
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