
Uittreksel voorwaarden Kootje bij de Brug 

1. Eigen risico: het huren van een vaartuig is voor eigen risico. 

2. Legitimatie: wij vragen u zich voor de kanoverhuur te legitimeren. 

3. Borg: wij vragen geen borg voor de kanohuur. Hier kan in voorkomende 

gevallen van worden afgeweken. Wij vragen een borg van € 100,- voor 

een roeiboot met buitenboordmotor. Deze wordt u samen met de 

huur, voorafgaand aan de verhuurperiode, in rekening gebracht. 

4. Reservering: u wordt 50% van de kosten voor verhuur door middel van 

een betaalverzoek in rekening gebracht. U stuurt een ‘lege’ mail naar 

info@kootjebijdebrug.nl  waarna wij u het betaalverzoek in antwoord  

retour sturen. De reservering is definitief als het geld door ons is 

ontvangen. 

5. Betaling: u dient het restant of de volledige kosten voor de huur en 

borg van vaartuigen op de huurdatum, voorafgaand aan de 

verhuurperiode,  contant te voldoen. 

6. Annulering:  u kunt tot 48 uur voor de afgesproken datum en tijd 

zonder kosten annuleren waarna een reeds betaald voorschot aan u 

wordt terugbetaald. Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken 

datum en tijd is de volledige huur of arrangementsprijs verschuldigd 

(regen is geen reden voor annulering). Wij geven binnen 48 uur voor de 

afgesproken datum en tijd geen restitutie op reeds betaalde 

huurprijzen. Wij hebben een coulance regeling: u ontvangt een tegoed 

bon voor het betreffende seizoen indien de volledige huur- of 

arrangementsprijs door ons is ontvangen. Wijziging van het (minder) 

aantal personen (kano’s) kunt u kosteloos aangeven tot 48 uur voor de 

afgesproken datum en tijd. 

7. Aflevering: onze vaartuigen worden schoon aan de huurder ter 

beschikking gesteld. De vaartuigen moeten weer schoon worden 

afgeleverd. Wij stellen schoonmaak materiaal ter beschikking. In ander 

geval wordt 2,50 per roeiboot of kano in rekening gebracht. 



8. Voor elk uur dat de kano of roeiboot te laat wordt ingeleverd wordt de 

geldende uur-prijs in rekening gebracht. 

9. Termijn verhuur: u kunt bij ons kano’s huren binnen de termijn van 

10.00 uur- 21.00 uur. 

10. Aansprakelijk: Kootje bij de Brug aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor verlies of diefstal of  beschadiging van 

meegenomen goederen. U dient in dat geval een beroep te doen op uw 

reisverzekering. Heeft u deze niet? Dan adviseren wij u een 

reisverzekering af te sluiten. 

 

 


