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1. Algemeen
Artikel 1 Lid 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
a. Verhuurder; eigenaar van de boot, OCC Yachting of wederverhuurder van een
inhuurboot zie Art 1 Lid 1 d.
b. Huurder, een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst
aangaat met betrekking tot tegen betaling in gebruik hebben van een boot van
verhuurder.
c. Contract, overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder
tegen betaling een boot zonder bemanning in gebruik te geven.
d. Inhuurboot, een boot uit een andere vloot dan die van OCC Yachting, heeft
een ander eigenaar.
e. Huurperiode, de huurperiode gaat uiterlijk in om 17.00 uur op de dag van
aankomst en eindigt op de dag van vertrek om 08.30. De tussenliggende tijd
wordt gebuikt voor onderhoud en eindschoonmaak.
Artikel 1 Lid 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
huurder met OCC Yachting afsluit, tenzij OCC Yachting anders aangeeft. In
dat laatste geval gelden de (aanvullende) afwijkende bepalingen.
Artikel 1 Lid 3 Inhuurboten
a. Verhuurbedrijven in de Middellandse Zee werken veelal volgens een wettelijk
model charter contract. Hierin zijn de rechten en plichten van huurder en
verhuurder vastgelegd. Op verzoek sturen wij u een in de Engelse taal gesteld
exemplaar toe.
b. De incheck en uitleg van de inhuurboot wordt gedaan door de
verhuurder/eigenaar van deze boot, hier worden ook de eventuele ter plaatse
te betalen bedragen betaald. De borg wordt betaald per creditcard.
c. De kosten voor flottieljebegeleiding en transfers worden op de basis in
Griekenland bij OCC Yachting betaald.
d. Kleine reparaties aan de inhuurboot worden door OCC Yachting geprobeerd
op te lossen, grotere reparaties moeten door de verhuurder/eigenaar van de
inhuurboot opgelost worden. Alleen wanneer de inhuurboot meedoet met de
flottielje van OCC Yachting, anders moet de klant of de verhuurder/eigenaar
dit zelf kunnen.
e. Wij kunnen niet garanderen dat de inhuurschepen in de haven van vertrek of
aankomst (de basis) bij de rest van de OCC Yachting vloot liggen. Indien de
klant dit wel wil zijn hier kosten aan verbonden.
f. De aanbetaling van een inhuurboot is 50% direct, de restbetaling 50% twee
maanden van te voren.
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2. Reserveringsvoorwaarden
Artikel 2 Lid 1 Boeking
a. Bij boeking ontvangt de huurder per email een overeenkomst, tevens factuur,
ter ondertekening. Dit is de definitieve overeenkomst, er geldt geen
herroepingsrecht.
b. Huurder zendt de volledig ingevulde overeenkomst per e-mail terug.
Artikel 2 Lid 2 Informatieplicht
a. Huurder heeft een informatieplicht. Alle benodigde gegevens met betrekking
tot de overeenkomst met OCC Yachting moeten vooraf of uiterlijk bij het
sluiten van de overeenkomst bij OCC Yachting bekend zijn. Bijzonderheden
die van belang zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst moeten
worden vermeld.
b. Namen van de huurders dienen overeen te komen met de (meisjes)namen
zoals in de paspoorten. Indien blijkt dat een naam niet overeenkomt, heeft
OCC Yachting of een andere verhuurmaatschappij en/of de
luchtvaartmaatschappij het recht de huurder te weigeren. De daaruit
voortvloeiende extra kosten en of schade zijn voor rekening van de huurder.
c. De schipper dient over voldoende vaarervaring en technische kennis te
beschikken om de veiligheid van de gehele bemanning te waarborgen.
Wanneer ter plaatse wordt bevonden dat u niet over voldoende ervaring
beschikt heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen en/of de
overeenkomst te ontbinden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de
huurder.
d. Huisdieren mogen slechts na schriftelijke toestemming van OCC Yachting
worden meegebracht (tegen betaling).
e. Indien huurder tekort schiet in de informatieplicht kan dit tot ontbinding van de
overeenkomst leiden. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de
huurder.
Artikel 2 Lid 3 Reissom
a. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen
zoals die aan OCC Yachting bekend waren ten tijde van het opstellen van de
publicatie.
b. OCC Yachting heeft het recht de reissom te verhogen, in verband met
wijzigingen in de kosten zolang de volledige reissom niet betaald is.
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3. Reisbescheiden
Artikel 3 Lid 1
a. Als de boothuur en eventuele tickets zijn betaald dan ontvangt u de
reisbescheiden ongeveer 1 week voor vertrek per email.
b. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen zal OCC Yachting met u
in contact treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de boeking
geannuleerd en zullen de annuleringskosten, zoals hieronder in Art. 4 lid 3
omschreven, vermeerderd met eventuele incasso kosten aan u worden
doorberekend.
c. Huurder dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de
benodigde reisdocumenten en eventuele visa die de gehele reis geldig zijn.
d. Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van
enig (geldig) reisdocument, komen alle daaruit vloeiende kosten, schade en
gevolgen voor rekening van de huurder.
4. Betalingsvoorwaarden
Artikel 4 Lid 1 Betalingen
a. Bij boeking dient direct na het ontvangen van het contract 15% van de
boothuur aanbetaald* te worden en het contract getekend teruggestuurd te
worden. Dit geldt voor de boten uit de OCC Yachting vloot.
b. De restbetaling van de boothuur dient u uiterlijk tot 2 weken voor vertrek te
voldoen.
c. Voor inhuurboten geldt, 50% van de huursom direct aanbetalen*, de rest tot
twee maanden voor vertrek.
d. Vliegtickets betaalt de huurder in zijn geheel meteen* bij de aanbetaling.
* De aanbetaling dient binnen 8 dagen na de reserveringsdatum op de
rekening van OCC Yachting te zijn bijgeschreven.
Artikel 4 Lid 2 Borgsom
a. De boot van OCC Yachting wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na
betaling van een borgsom. De betaling kan worden voldaan door middel van
een eenmalige machtiging. De hoogte van de borgsom is gelijk aan het eigen
risico van het jacht. Indien de schade hoger blijkt te zijn dekt de verzekering
van de verhuurder het restantbedrag. De aangeboden jachten zijn all risk
verzekerd met een eigen risico. 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 of wordt de eenmalige machtiging
vernietigd.
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b. Voor een inhuurboot voldoet u de borg met uw creditcard, zorg voor
voldoende ruimte op uw creditcard. De verhuurmaatschappij van de
inhuurboot heeft haar eigen voorwaarden met betrekking tot de borgsom.
c. Personen en of eigendommen van deze personen vallen niet onder de all risk
verzekering van de jachten.
Artikel 4 Lid 3 Annulering
a. tot 6 weken, tot de 42ste dag, voor vertrek: de aanbetaling
binnen 6 weken, de 42ste dag of minder, voor vertrek: 100 %
b. inhuurboot, andere verhuurmaatschappijen hanteren afwijkende
annuleringskosten, u kunt deze opvragen bij OCC Yachting.
c. OCC yachting adviseert bij boeking altijd een annuleringsverzekering af te
sluiten.
d. Bij annulering chartervluchten: tot 6 weken voor vertrek: 15% Van 6 tot 4
weken voor de vertrek: 35%
Binnen 4 weken voor vertrek: 100%
e. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.
f. In geval van onderbreking van de huurperiode door ziekte of anderszins
gelden de annuleringsvoorwaarden zoals in dit artikel omschreven.
Artikel 4 Lid 5 Rente en Incassokosten
Huurder die niet tijdig tegenover OCC Yachting aan zijn geldelijke verplichting
heeft voldaan, is OCC Yachting gerechtigd over het verschuldigde bedrag de
wettelijke rente te berekenen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor
rekening van de reiziger.
5. Aansprakelijkheid
Artikel 5 Lid 1
a. Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle deelnemers die worden aangemeld. Ten aanzien van
minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden
toestemming hebben verleend.
b. Huurder is verplicht te weten waar de veiligheidsspullen aan boord liggen;
zwemvesten, lifelines, brandblusser, EHBO, vuurpijlen, reddingsvlot etc.
c. De huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en/of
verlies van de boot en inventaris voor zover deze schade niet onder de
verantwoordelijkheid valt van de verhuurder, zoals slijtage. Eventuele schade
en of vermissingen bent u verplicht meteen te melden.
d. Klant is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte gevolgschade,
de indirecte schade, waardoor de boot de komende twee weken niet verhuurd
kan worden. De huurder is verantwoordelijk voor de gederfde huurinkomsten
over 2 weken van OCC Yachting of verhuurder.
e. Schade en of verlies wordt verrekend met de borgsom
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f. Houdt u er rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuishaven bevindt,
reparatie en levering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen.
g. Als er een ernstig mankement optreedt aan de gehuurde boot is er geen
restitutie mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur is verholpen.
h. Indien wegens overmacht c.q. technische problemen de gehuurde boot niet
meer beschikbaar is, behoudt de verhuurder het recht om een alternatief aan
te bieden. De verhuurder heeft hier 32 uur de tijd voor, zonder dat er
tegemoetkoming van kosten is.
i. De boot mag uitsluitende gebruikt worden in het gebied waarvan de
zeekaarten aanwezig zijn aan boord. Wedstrijdvaren en varen in het donker
zijn niet toegestaan.
j. Als door weersomstandigheden een of meer dagen niet gevaren kan worden
dan heeft de huurder geen recht op restitutie. Eventueel gemaakte onkosten
zijn voor eigen risico.
k. OCC Yachting aanvaardt geen aansprakelijkheid die redelijker wijze
voortvloeit uit kleine verschillen in opgegeven bouwjaar, afmetingen en/of
uitrusting voor wat betreft de gehuurde boot.
l. OCC Yachting is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoer van de
overeenkomst die te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit
Artikel.
Artikel 5 Lid 2 Ingehuurde Schipper
Indien u een Schipper boekt bij OCC Yachting bent u als huurder
verantwoordelijk voor het schip en de inventaris. De schipper is bij u aan
boord ter ondersteuning op het nautische vlak. U als huurder blijft echter
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de borgsom en schades van/aan het
schip en de inventaris (grove nalatigheid of opzet natuurlijk daargelaten).
Artikel 5 Lid 3 Flottieljeleiding
Flottieljeleiding geeft informatie over het vaargebied. De gegeven informatie
ontslaan de schipper nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 5 Lid 4 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.
Artikel 5 Lid 5 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan
de gevolgen niet konden worden vermeden ondanks alle
voorzorgsmaatregelen.
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Artikel 5 Lid 6 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.
Artikel 5 Lid 7
OCC Yachting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal,
letsel of beschadiging ontstaan tijdens de reis- en charterperiode.
6. Klachten
Artikel 6 Lid 1
a. Een geconstateerde tekortkoming of vermissing aan het jacht en/of de
inventaris, dient zo spoedig mogelijk en tijdens de huurperiode te worden
gemeld bij OCC Yachting of bij de betrokken verhuurmaatschappij op de
betreffende basis, zodat deze voor een passende oplossing zoals vervanging
en/of reparatie kan zorgen.
b. Indien de tekortkoming of vermissing dan nog niet naar tevredenheid is
opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient huurder deze zo spoedig
mogelijk en tijdens de huurperiode aan OCC Yachting op de basis in
Griekenland te melden, op de wijze zoals aangegeven in de reisbescheiden.
c. Na afhandeling van de klacht wordt er ter plekke op de basis een daarvoor
bestemd document ondertekend door de huurder en OCC Yachting. Hierin
staat vermeld wat de huurder en OCC Yachting zijn overeengekomen
betreffende de klacht of tekortkoming.
d. Indien achteraf blijkt dat huurder niet aan de meldingsplicht voldaan heeft en
OCC Yachting dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de
tekortkoming te verhelpen, is recht op financiële compensatie
dienovereenkomstig uitgesloten.
Artikel 6 Lid 2
Op alle geschillen tussen OCC Yachting en huurder is Nederlands recht van
toepassing.
7. Verplichtingen van de huurder
Artikel 7 Lid 1
a. Huurder is verplicht alle aanwijzingen van OCC Yachting en/of andere
verhuurmaatschappij na te leven ter bevordering van een correcte uitvoer van
de overeenkomst.
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b. Wanneer de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, ofwel uit
eigen keuze ofwel uit overmacht, worden de kosten naar alle redelijkheid in
rekening gebracht.
c. De laatste vaardag, de dag voor vertrek, dient u uiterlijk voor 17.00 uur op de
basis terug te zijn.
d. Het schip zal u 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 de verhuurder overdragen in dezelfde staat als
waarin het is ontvangen.
e. Het is niet toegestaan om te varen met een persoon die niet op de crewlist
voorkomt.
f. Bij overdracht van de boot tekent u ten behoeve van de formele bootpapieren
het chartercontract en een verklaring van de schipper en co-schipper.
g. Huurder dient een schipper en co-schipper te benoemen.
Artikel 7 Lid 2 Ervaring
Door het aangaan van het contract verklaart huurder over voldoende
(zeil)ervaring te beschikken voor de gehuurde boot. 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.
Artikel 7 Lid 3 Bareboat
Als u bareboat vaart dient u over voldoende ervaring te beschikken om
volledig zelfstandig een schip te kunnen varen op zee, alleen te kunnen
afmeren, ankeren, navigeren en u dient over voldoende technische kennis te
beschikken om eventuele kleine technische problemen te kunnen oplossen.
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Artikel 7 Lid 4 Vliegtickets
a. De namen van de huurders in de vliegtickets moeten gelijk zijn aan de namen
in de paspoorten. Als een naam niet klopt, heeft de luchtvaartmaatschappij het
recht de huurder te weigeren. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de huurder.
b. Huurder dient bij vertrek vanaf luchthaven Schiphol ten minste 2,5 uur voor
vertrektijd van te voren aanwezig te zijn. Indien de huurder te laat is voor de
incheck, 40 minuten voor vertrek of later, wordt de incheck geweigerd. De
daaruit voorvloeiende kosten/schade zijn voor rekening van de huurder.
c. Huurder dient voor de terugreis ten minste 2 uur van te voren op de
betreffende luchthaven aanwezig te zijn. Als de huurder te laat is zijn de
kosten voor zijn rekening.
d. Definitieve vertrektijden worden altijd in uw ticket vermeld. Tot en met de dag
van vertrek kunnen onverwachte omstandigheden aanleiding geven tot
wijzigingen in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd.
OCC Yachting heeft hierop geen invloed en wij kunnen derhalve geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die uit voornoemde
wijzigingen voortvloeit.
e. Vliegtickets vallen onder voorwaarden van de betreffende
vliegtuigmaatschappij
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