ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTVERHUUR.NL
Definities
1. bootverhuur.nl, Noardwei 13, 8603 GA Sneek, KvK nummer 76113574
2. Adverteerder: dat een bedrijf die een advertentie op bootverhuur.nl heeft geplaatst, en tussen wie een overeenkomst is
aangegaan waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1. Overeenkomst
1.1 De overeenkomst die tot stand komt tussen bootverhuur.nl en adverteerder bestaat uit het door adverteerder online
plaatsen van een advertentie op de website van bootverhuur.nl (www.bootverhuur.nl). In de advertenties worden
vaarobjecten te huur aangeboden en tevens kunnen jachthavens, restaurants, en accommodaties worden aangeboden
om te eten en / of te overnachten.
1.2 Adverteerder mag uitsluitend bedrijfsmatig advertenties plaatsen en dient in dat verband zijn ingeschreven in de
Kamer van Koophandel.
1.3 bootverhuur.nl is op geen enkele wijze betrokken bij en verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie en het al
dan niet tot stand komen van de overeenkomst tussen adverteerder en een derde en de inhoud daarvan.
2. Algemeen/toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst zoals in artikel 1 staat omschreven.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen bootverhuur.nl en adverteerder in
overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Adverteerder is bij wijziging van onderhavige algemene voorwaarden gebonden aan gewijzigde algemene
voorwaarden.
3. Registratie
3.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de aan bootverhuur.nl opgegeven e-mailadres en
wachtwoord en is niet bevoegd deze aan derden ter beschikking te stellen. Eventueel misbruik van gegevens en het
wachtwoord is voor risico van adverteerder.
3.2 Adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens
actueel te houden door deze – zo nodig – te wijzigen.

4. Advertentie
4.1 Adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen met betrekking tot de inhoud van de advertentie van bootverhuur.nl
op te volgen. bootverhuur.nl heeft het recht de aangeleverde advertenties redactioneel te bewerken en /of in te korten,
ten einde te bewerkstelligen dat de advertenties voldoen aan de daaraan door bootverhuur.nl gestelde (redactionele)
eisen.
4.2 bootverhuur.nl wordt eigenaar van de door adverteerder opgemaakte advertentietekst en advertentiefoto’s en
behoudt zich het recht voor deze tekst en foto’s buiten bootverhuur.nl te publiceren.
4.3 bootverhuur.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertenties (tijdelijk of permanent) te weigeren of te
verwijderen. In elk geval is dit aan de orde indien adverteerder misbruik maakt van bootverhuur.nl of indien de advertentie
de reputatie van bootverhuur.nl kan schaden, dit naar het uitsluitend oordeel van bootverhuur.nl.
5. Duur van het abonnement, prijs en betaling
5.1 Adverteerders sluiten een jaarabonnement met bootverhuur.nl dat loopt vanaf 1 januari van het betreffende jaar tot 1
januari van het daarop volgende jaar.
5.2 Via de website bootverhuur.nl wordt het abonnement aangegaan na registratie door adverteerder door middel van het
plaatsen van (een) advertentie(s).
5.3 De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 199,00 per jaar (exclusief 21% BTW). bootverhuur.nl behoudt zich
het recht voor de abonnementsprijs jaarlijks te herzien. Bij een verlenging van het abonnement zal de wijziging van de
prijs kenbaar worden gemaakt.
5.4 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te worden voldaan voor het
gehele jaar. Hiervoor zal een digitale factuur worden verzonden door Bootverhuur.nl, die binnen 14 dagen na
dagtekening dient te zijn voldaan op de aangegeven wijze.
5.5 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien ook dan nog geen betaling is
ontvangen, is bootverhuur.nl gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Adverteerder is gehouden eventuele schade en achterstallige betalingen te voldoen aan bootverhuur.nl. De geplaatste
advertentie(s) zullen dan ook onmiddellijk van de website worden gehaald.
6. Opzegging
6.1 De opzegtermijn van een jaarabonnement bedraagt twee maanden en wordt daarna – behoudens opzegging –
automatisch verlengd voor een jaar.

6.2 De opzegging dient tijdig, dat wil zeggen 2 maanden vóór 1 januari van een bepaald jaar schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt aan bootverhuur.nl.
7. Aansprakelijkheid
7.1 bootverhuur.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, storingen, onjuistheden, of onvolkomenheden op haar
website. bootverhuur.nl behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te
corrigeren.
7.2 Voor de schade die de adverteerder mocht lijden als gevolg van enige aan bootverhuur.nl toerekenbare tekortkoming
is bootverhuur.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van
bootverhuur.nl.
7.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van bootverhuur.nl voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal door
bootverhuur.nl aan de adverteerder in rekening gebrachte vergoeding. bootverhuur.nl is in geen geval aansprakelijk voor
eventuele geleden gevolg-, vertraging-winst- of omzetschade van adverteerder en derden.
7.4 Adverteerder vrijwaart bootverhuur.nl tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door adverteerder
aangeboden diensten en/of goederen en voor eventuele rechten van derden.
8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de bootverhuur.nl website, berusten bij bootverhuur.nl. Het is adverteerder
daarom niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder
voorafgaande toestemming van bootverhuur.nl (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).
9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan bootverhuur.nl
kan worden toegerekend. bootverhuur.nl is niet gehouden haar verplichtingen tegenover adverteerder na te komen en
kan haar verplichtingen tegenover adverteerder opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting
hebben bootverhuur.nl en adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden – waarna bootverhuur.nl aan
adverteerder de betaalde vergoeding terug zal betalen - indien de periode tot nakoming langer duurt dan 30 dagen.
10. Privacy statement
Adverteerder verklaart dat hij op de hoogte is van de inhoud van het privacy statement en stemt in met de wijze waarop
bootverhuur.nl haar persoonsgegevens verwerkt. bootverhuur.nl zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op
grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De
persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel om adverteerder van
bootverhuur.nl en/of bezoekers van de bootverhuur.nl op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen,
aanbiedingen of producten middels een e-mailing via het door hen opgegeven e-mailadres.
11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen bootverhuur.nl en adverteerder worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 De geschillen welke tussen bootverhuur.nl en adverteerder mochten ontstaan, naar aanleiding van een door
bootverhuur.nl met adverteerder gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door bevoegde Rechtbank Noord – Nederland, gevestigd te
Assen, Groningen en Leeuwarden.

