
De Algemene Voorwaarden van Annage Skûtsjesilen (kvk 01048803) hebben betrekking op elke
overeenkomst van Annage Skûtsjesilen. Deze zijn van toepassing in de verhouding tussen Annage
Skûtsjesilen, de contractant en de groep die door de contractant vertegenwoordigd wordt.

1 DEFINITIES
A: Annage Skûtsjesilen= de VOF Annage Skûtsjesilen, B: Contractant= degene die ten behoeve van zichzelf, danwel
een groep, met Annage Skûtsjesilen een overeenkomst aangaat. C: Groep = een groep bestaande uit natuurlijke
personen, welke vertegenwoordigd wordt door de in sub B bedoelde contractant en al of niet aan boord van een
vaartuig, een arrangement ontvangt. D: Schipper= degene die het gezag voert over het schip. E: matroos=
assistent van de schipper, staat onder diens leiding. F: Bemanning= schipper en één of meerdere
matrozen.

2 OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door contractant van de offerte van
Annage Skûtsjesilen.
2.2 De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij
draagt er zorg voor dat de groep de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleeft.
2.3 Annage Skûtsjesilen is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de overeenkomst en de regels in de
bijbehorende informatie. Een en ander komt voor rekening van de contractant c.q de groep.
2.4 Annage Skûtsjesilen gaat er vanuit dat de contractant met instemming van en (mede) ten behoeve van de groep
de overeenkomst aangaat.
2.5 Annage Skûtsjesilen heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden in samenhang met het niveau
van de groep, het arrangement op een door Annage Skûtsjesilen nader in te vullen wijze uit te voeren, dan wel het
arrangement uit te stellen en/of te annuleren, onverminderd de verplichting van contractant tot vergoeding van door
Annage Skûtsjesilen gemaakte kosten.
2.6 De overeengekomen omvang van de groep en bijbehorende prijs zijn vast tenzij wijzigingen in omvang van de
groep, zoals vastgelegd in de overeenkomst, uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het arrangement bekend zijn bij
Annage Skûtsjesilen, waarbij Annage Skûtsjesilen het recht heeft prijsveranderingen naar aanleiding van de wijziging
door te berekenen aan de contractant, ook na afsluiting van de overeenkomst..

3. VAARGEBIED EN TIJDEN
3.1 In overleg met Annage Skûtsjesilen wordt de route bepaald. De keus van de route wordt sterk bepaald door de
windrichting en sterkte.
3.2 Een dagtocht duurt van 10.30 uur tot 17.00 uur. Een ochtend/middagtocht duurt resp. 2,5 of 3 uren 10.30 - 13.00 uur
of 14.00 - 17.00 uur, een avondtocht duurt twee uren (aanvang niet eerder dan 17.30 uur).

4. CATERING
4.1 Annage Skûtsjesilen houdt het recht om een deel van de overeengekomen prestaties door derden te laten
verrichten.
4.2 Het is niet toegestaan meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen bij een diner of barbecue, aan boord is dit
wel toegestaan.
4.3 Er is een vergunning voor horeca activiteiten tot uiterlijk 23:00 uur.

5. WEERSINVLOEDEN
5.1 Regen is geen reden om niet te varen.
5.2 Bij harde wind en bij dichte mist beslist de schipper of en hoe er gevaren wordt, eventueel met fok of stormzeil.
5.3 Regen/zeilkleding kan tegen een kleine vergoeding ter plekke worden gehuurd. Annage beschikt over ademende
jassen en broeken. Groepen die een slecht weer verzekering hebben afgesloten hebben 1e keus.
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6 VEILIGHEID
6.1 De bemanning van Annage Skûtsjesilen beschikken allen over de benodigde certificaten en ervaring.
6.2 De groep dienen commando's correct uit te voeren gegeven door schipper en bemanning.
6.3 .3 Indien naar het oordeel van de schipper één of meerdere leden van de groep het onder artikel 6.2
bepaalde niet nakomen en naar het oordeel van de schipper hierdoor de veiligheid in op welke manier dan
ook in het geding komt, is de schipper namens Annage Skûtsjesilen gerechtigd de overeenkomst direct te
ontbinden en/of de één of meerdere leden van de groep de toegang tot het schip direct te ontzeggen,
tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
6.4 Er geldt een absoluut maximum v.w.b. de groepsgrootte per schip, dit is exclusief bemanning. Deze maximum
aantallen is door de scheepvaartinspectie vastgelegd.
6.5 Aan boord is een EHBO doos aanwezig, evenals voldoende zwemvesten.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Annage Skûtsjesilen is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade, tenzij dit gevolg is van opzet
of grove schuld van Annage Skûtsjesilen dan wel van personen in zijn dienst en/of personen die door Annage
Skûtsjesilen zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
7.2 De schepen van Annage zijn all-risk verzekerd. Iedere opvarende is aan boord WA-verzekerd. Echter deze dekkingen
moet u zien als vangnet. U kunt hiervoor zorgdragen door het sluiten van een passende verzekering (een
brochure/aan vraagformulier op aanvraag te versturen). U kunt dan kiezen voor de dekking die het beste bij u past.
7.3 Aansprakelijkheid groep: de contractant is aansprakelijk voor schade die door hem of door andere
leden van de groep is veroorzaakt, tenzij de schade toe is te rekenen aan het handelen van Annage
Skûtsjesilen, de schipper of de bemanning.

8. BETALING EN ANNULERINGREGELING
8.1. Met de verzonden opdrachtbevestiging van Annage Skûtsjesilen wordt de kosten van de schepen in
rekening gebracht van het overeengekomen bedrag. Na de boeking wordt door Annage Skûtsjesilen de
factuur verzonden waarbij wordt verzocht om betaling van het dan nog verschuldigde bedrag.
8.2 Wanneer een boeking door te weinig deelname of welke reden dan ook, geannuleerd moet worden, is de
contractant 50% van de boekingskosten aan Annage Skûtsjesilen verschuldigd. Wanneer er binnen minder dan twee
weken voor de geplande boeking geannuleerd wordt is de contractant 90% van de boekingskosten verschuldigd.
8.3 Annage Skûtsjesilen biedt de mogelijkheid om een slechtweer/annulerings verzekering af te sluiten. Annage
Skûtjsesilen kan u tevens een "Zeker Varen" verzekering aanbieden, deze biedt onder meer bagagedekking en een
totale vergoeding bij annulering.

9. BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 Door de bevestiging getekend te retourneren, verplicht u zich de huursom van het schip te voldoen op onze
bankrekening bij de Rabobank te Burgum, rekeningnummer. 36.27.67.238. Uiterlijk twee weken voor de boeking dient
de huursom te zijn voldaan.
9.2 De factuur voor de catering en an dere kosten ontvangt u na afloop van de tocht.
9.3 De contractrant dient op de dag van aankomst aan Annage Skûtsjesilen een lijst met deelnemers van
de groep te overhandigen.

10 KLACHTEN
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden
ingediend bij Annage Skûtsjesilen binnen één maand nadat het arrangement ten uitvoer is gebracht. Niet
tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de contractant zijn rechten terzake verliest.

11 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het
arrondissement waar Annage is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.
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