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Reis- en Reserveringsvoorwaarden
van Sunny Sailing Greece.

de verhuurder overdragen in dezelfde staat als
waarin het is ontvangen.

1. Reservering. Na ontvangst van de NAW
gegevens beschouwen wij de boeking definitief
en ontvang je van ons een factuur waarop de
betalingstermijnen vermeld staan. Per boeking
worden eenmalig reserveringskosten in rekening
gebracht. Na ontvangst van de tweede termijnbetaling ontvang je circa 2 weken voor aanvang
van de reis de voucher met reisbescheiden. In
geval van overschrijding van de betalingstermijnen zal Sunny Sailing Greece met jou in contact
treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de
boeking geannuleerd en zullen de annuleringskosten, zoals hieronder omschreven, vermeerderd
met eventuele incasso kosten aan jou worden
doorberekend.

6. Aansprakelijkheid. Sunny Sailing Greece aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies,
diefstal, letsel of beschadiging ontstaan tijdens de
reis- en huurperiode.

Betalingsvoorwaarden:
50% Bij boeking, 50% tenminste 8 weken voordat
de zeilvakantie start.
De aanbetaling dient op de datum als aangegeven op de factuur op de bankrekening van Sunny
Sailing Greece te zijn bijgeschreven. De kosten
vermeld op de factuur onder de vermelding
Opties: te betalen op locatie dienen bij inhuur van
een Sunny Sailing boot op de dag van aankomst
contant betaald te worden bij de flottieljesleiding.
Indien er een jacht elders is ingehuurd zullen
wij je tijdig laten weten waar de opties betaald
dienen te worden.
2. Borgsom. Het charterjacht wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na betaling van een
borgsom. De betaling kan geschieden middels
contanten of creditcards en in sommige gevallen met een éénmalige machtiging. De hoogte
van de borgsom is gelijk aan het eigen risico.
Indien de schade hoger blijkt te zijn, dekt de
verzekering van de verhuurder het restantbedrag.
De aangeboden jachten zijn all-risks verzekerd.
Na inlevering van het jacht bij de verhuurder zal
de borgsom, eventueel na aftrek van schade aan
het jacht en/of uitrusting, aan de huurder worden
terugbetaald. Je hebt de mogelijkheid deze borgsom af te verzekeren. Zie punt 15.
3. Annuleringskosten.
Bij annulering van de boeking tot 6 weken voor
de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 50 % van het totale factuurbedrag. Indien
de boeking binnen 6 weken voor vertrekdatum
plaatsvindt bedragen de annuleringskosten 100%
van het totale factuurbedrag.
*	sommige verhuurders hanteren afwijkende
annuleringskosten. Wij adviseren bij boeking
altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zie punt 15. Alleen schriftelijke annuleringen
worden in behandeling genomen.
4. Sunny Sailing Greece bemiddelt tussen
huurder en verhuurder van een (zeil)jacht en/
of flottielje organisatie. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid die redelijker wijze voortvloeit
uit kleine verschillen in opgegeven bouwjaar,
afmetingen en/of uitrusting voor wat betreft het
gehuurde schip of te varen routes, programma’s
en indelingen van flottieljes. Bij enig dispuut tussen huurder en verhuurder bemiddelen wij ook
hierin om een voor beide partijen bevredigende
oplossing te vinden.
5. Het (ver)huurjacht zal je schoon, met een
complete inventaris en in een goede staat van
onderhoud worden aangeboden. Bij beëindiging
van de huurperiode zal de huurder het jacht aan

7. Aansprakelijkheid bij boeking. Degene die de
reis boekt is aansprakelijk voor zichzelf EN voor
alle andere personen die worden aangemeld. Ten
aanzien van minderjarige reizigers moet worden
aangetoond dat ouders of voogden toestemming
hebben verleend.
8. Wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten
en drukfouten binden ons niet. Wij behouden ons
tevens het recht voor om de reissom te wijzigen
indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen
hiertoe aanleiding geven.
9. Klachten. Het is van belang het jacht na inscheping (voor vertrek) zorgvuldig te controleren
op gebreken dan wel vermissing van inventaris.
In geval van klachten dienen deze voor vertrek
(schriftelijk) aan de verhuurder te worden gemeld.
Zij zullen er alles aan doen de eventuele problemen op te lossen. Mocht er geen bevredigende
oplossing worden verkregen, dan kun je dit
binnen 21 dagen na thuiskomst schriftelijk aan
ons melden. Wij bemiddelen vervolgens bij de
oplossing van jouw klacht.
10. (Ver)huurperiode. In geval van overschrijding
van de overeengekomen (ver)huurperiode kan
de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening
brengen. Een omschrijving van de exacte verhuurperiode vind je terug in de overeenkomst en
de voucher.
11. Tijden uit-/invaren. Tijdens de incheck
procedure zal de verhuurder jou op de hoogte
brengen van de tijd waarop je met het jacht weer
dient terug te zijn in de haven. Gebruikelijk is
uiterlijk de middag voorafgaand aan de laatste
dag van de huurperiode. Uitvaren kan normaliter
pas ten vroegste op de tweede dag van de huurperiode. Tenzij anders overeengekomen dien je
op de voorlaatste avond van de huurperiode voor
17.00 uur weer terug te zijn in de thuishaven. Voor
aankomst dient het schip afgetankt te worden.
Uitchecken op eerdere datum/tijd dan op je
overeenkomst staat vermeld, is normaliter alleen
mogelijk na schriftelijke overeenstemming en
meestal alleen tegen meerprijs.
12. Zeilervaring. Door het aangaan van deze
overeenkomst verklaart huurder over voldoende
(zeil)ervaring te beschikken voor het gehuurde
schip. Indien ter plaatse wordt bevonden dat een
huurder niet over voldoende zeilervaring beschikt, heeft de verhuurder het recht een schipper
mee te sturen voor één of meerdere dagen. De
kosten hiervan zullen bij de huurder in rekening
worden gebracht.
Indien daarom gevraagd wordt, dient huurder
vooraf een “zeil CV” te overleggen waaruit blijkt
dat de schipper over voldoende relevante ervaring beschikt.
13. Benodigde documenten. Verantwoordelijkheid voor het beschikken over én meebrengen
van de door de lokale autoriteiten vereiste documenten ligt volledig bij de huurder. Evt. kosten
en/of gevolgen van het niet ter plaatse kunnen
overleggen van de vereiste documenten zijn volledig voor rekening van huurder.

14. Routes/programma’s/indeling flottieljes.
Voorgestelde routes en programma’s kunnen ten
allen tijde worden aangepast als de omstandigheden hierom vragen. Aan vermelde routes/
programma’s of indelingen van groepen kunnen
geen rechten worden ontleend noch geven afwijkingen recht op restitutie of enige andere vorm
van compensatie.
15. Verzekeringen. Wij adviseren je ten alle
tijden een reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten voor de geboekte huurperiode. Naast deze
verzekeringen heb je de mogelijkheid de volgende extra verzekeringen af te sluiten bij Kuiper
verzekeringen te Heerenveen. Telefoonnummer:
0513-614444. Info@kuiperverzekeringen.nl. Let
op: onderstaande verzekeringen kunnen enkel
afgesloten worden in combinatie met een annuleringsverzekering van Kuiper verzekeringen.
Omschrijving uitbreiding annuleringsverzekering:
Rubriek Borg:
Als huurder van een schip (zonder schipper/bemanning) kan je schade aan de gehuurde boot
toebrengen. De kosten van deze schade wordt op
je borgsom in mindering gebracht. Met de rubriek
Borg kun je je hiervoor verzekeren. Er wordt 80%
van de waarborgsom vergoed, met een maximum
van € 2.500,-.
Rubriek Gevolgschade:
Met gevolgschade wordt bedoeld dat het (zonder
schipper/bemanning) gehuurde schip door jouw
toedoen zodanig is beschadigd dat het schip in
de twee weken daarna niet kan worden verhuurd.
De verhuurder kan jou voor zijn inkomstenderving aansprakelijk stellen. Deze verzekering
vergoedt de gederfde huurinkomsten tot een
maximum van € 5.000,-. Eventuele extra kosten
voor een noodreparatie om het schip in de
daaropvolgende periode toch te kunnen verhuren
worden tot maximaal € 500,- vergoed.
Rubriek Groep:
Heb je als groep een schip gehuurd, dan kan je
de verzekering aanvullen met “groepsannulering”.
Als de reservering moet worden geannuleerd
of het verblijf voor de hele groep moet worden
afgebroken, bijvoorbeeld vanwege het overlijden
of een ernstige ziekte van een deelnemer of vanwege het uitvallen van degene die als schipper
fungeert, dan krijg je een uitkering.
Rubriek Faillissement Verhuur-/Charterbedrijf:
Bij faillissement van het verhuur-/charterbedrijf
krijg je een vergoeding ter hoogte van het aantal
ongebruikte reisdagen. De vergoeding is nooit
hoger dan het reeds betaalde deel van de
reissom. De maximale vergoeding bedraagt
€ 5.000,-. Een voorwaarde is dat de boeking bij
een Nederlands verhuur-/charterbedrijf moet
hebben plaatsgevonden.
Voor nadere informatie EN het aanvragen van
bovenstaande verzekeringen verwijzen je naar de
volgende link: http://www.kuiperverzekeringen.
nl/pleziervaartuig-verzekeren/pleziervaartuigverzekeren/watersportvakantieverzekering/
16. Gebruik buitenboordmotor. Bij Griekse wet
is de minimale leeftijd voor het gebruik van een
buiten-boordmotor vastgesteld op 16 jaar. Indien
er gevaren wordt met het schip dan dient de buitenboordmotor geplaatst te worden op de achter
reling van het schip.

