
1. Algemeen 
1.1 Onverminderd de toepasselijkheid van onze bijzondere voorwaarden, die 
voorrang hebben op onderhavige algemene voorwaarden, zijn onderhavige algemene 
voorwaarden van toepassing, behoudens wijzigingen welke beide partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomen. 
1.2 Het afsluiten van een koop op basis van onze offerte houdt een afstand in door 
de koper van zijn algemene voorwaarden. De koper zal zich nooit op de stilzwijgende 
aanvaarding van zijn voorwaarden kunnen beroepen. 
2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de verkoper schriftelijk bevestigt een 
bestelling aan te nemen. De koper verbindt zich evenwel rechtsgeldig door zijn 
mondelinge beslissing. 
2.2 Indien de verkoper bij het opmaken van een offerte een termijn bepaalt voor de 
aanvaarding, komt de overeenkomst tot stand wanneer de koper voor het verstrijken 
van deze termijn schriftelijk bevestigt de offerte te aanvaarden. Wanneer de 
verkoper deze bevestiging evenwel meer dan vijf kalenderdagen na het verloop van 
deze termijn ontvangt, komt er geen overeenkomst tot stand. 
2.3 De bestellingen ontvangen door tussenkomst van onze vertegenwoordigers en de 
verbintenissen door hen aangegaan, zijn slechts geldig, na onze schriftelijke 
bevestiging rechtstreeks aan de koper. 
2.4 Eventuele wijzigingen in de offerte zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging 
door de verkoper. 
3. Betalingsvoorwaarden 
3.1 Alle rekeningen zijn betaalbaar in Euro (of in de munt voorzien in de 
overeenkomst) op de zetel van de verkoper. Onze vertegenwoordigers hebben geen 
volmacht op onze rekeningen te innen. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of 
ander verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen 
afwijking van deze voorwaarden. 
3.2 De betaling gebeurt in twee (2) periodes: (1) bij ondertekening van het 
reiscontract dient er een voorschot betaald te worden van minimum 50% van het 
totale bedrag; (2) het resterend saldo dient te worden betaald ten laatste 60 dagen 
voor de afreis. Indien de ondertekening van het reiscontract gebeurt binnen de 60 
dagen voor de afreis dient de volledige som betaald te worden. 
3.3 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. 
3.4 Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een 
minimum van EUR 25) als schadebeding. 
3.5 Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, kan de koper 
geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op 
basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden. 
4. Annulering en reisdocumenten 
4.1 Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van in geval van: 
(1) meer dan 90 dagen voor datum van afreis: 30% van de contractprijs 
(2) tussen 89 dagen en 60 dagen voor de datum van afreis: 50% van de contractprijs 
(3) tussen 59 dagen of minder voor de datum van afreis: 100% van de contractprijs 
4.2 Onverminderd de berekening van de schadevergoeding zoals aangegeven in 
artikel 4.1 zal de schadevergoeding steeds minimum vijfhonderd (500,00) Euro 
bedragen. 
4.3 De passagier(s) staan zelf in voor de nodige reisdocumenten. De verkoper kan in 
geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de passagier(s) wegens vergeten of 
verlies van documenten, de reis gedeeltelijk of volledig niet kan/(kunnen) 
ondernemen. 
4.4 De passagier(s) dient/(dienen) zelf in te staan voor een eventuele 
annulatieverzekering en/of reisbijstandsverzekering. 
5. Betreden van het vaartuig 
Het betreden van het vaartuig door de passagier(s), gebeurt nadat aan volgende 
voorwaarden voorafgaandelijk werd voldaan: Alles werd betaald volgens het 
contract: 
De waarborg werd d.m.v. een kredietkaart of in contant geld betaald; 
Elke passagier dient een kopij van zijn paspoort te hebben afgegeven; 
De veiligheidsvoorschriften overeenkomstig artikel 6 dient door iedere passagier te 
zijn ondertekend. 
De inventaris overeenkomstig artikel 7 dient door beide partijen te zijn ondertekend. 
6. Veiligheidsvoorschriften 
Bij het aan boord gaan van het vaartuig zal elke passagier een document ontvangen 
met de veiligheidsvoorschriften die in acht dienen te worden genomen. Dit document 
zal door iedere passagier ondertekend moeten worden. 
7. Inventaris 
Bij aanvang van de charter zal de verkoper een vaartuig ter beschikking stellen. Dit 
vaartuig zal zich in goede staat bevinden en moet aangewend worden voor het 
gebruik waartoe het is bestemd. Aan boord zal zich een inventarislijst bevinden welke 
bij aanvang dient ondertekend te worden door beide partijen. Bij schade zal er een 
gepaste verdoeding aangerekend worden welke zal afgetrokken worden van de 
waarborg. 
8. Goed zeemanschap 
De passagiers zullen het vaartuig, de inboedel ervan en de uitrusting, ten allen tijde 
als een goed huisvader en overeenkomstig het doel gebruiken. De passagiers zullen 
geen veranderingen aanbrengen aan het, door de verkoper ter beschikking gestelde 
vaartuig. Het vaartuig mag onder geen enkel beding het voorwerk uitmaken van 
onderverhuring of huuroverdracht. 
9. Onwettig gebruik 
De opvarenden nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich in geval van 
onwettig gebruik of gebruik waarvoor het vaartuig niet bestemd is. Het is ten 
strengste verboden het vaartuig te gebruiken voor doeleinden die verboden worden 
door de wet. Indien bij onwettelijk gebruik door de opvarenden, om welke reden dan 
ook, door een plaatselijke overheid beslag op het vaartuig wordt gelegd, zijn de 

passagiers, of de verantwoordelijke van de passagiers, verplicht binnen de 48 uur een 
waarborgsom te storten op de rekening van de verkoper gelijk aan de waarde van het 
vaartuig en zijn uitrusting te vermeerderen met de kosten die mogelijks hierdoor zijn 
ontstaan. De hiervoor bedoelde waarborgsom wordt bepaald op minimum 
200.000,00 Euro. Deze waarborgsom zal worden terugbetaald door de verkoper 
nadat het vaartuig onvoorwaardelijk is vrijgegeven, doch na aftrek met alle door de 
verkoper gelden kosten van schade en/of winstderving. 
10. Overdracht-schaderegeling-gebruikskosten 
10.1 De passagiers zijn aansprakelijk voor de eventuele schade berokkend aan het 
vaartuig en toebehoren, alsook voor het verlies van uitrusting tijdens de gecharterde 
periode. 
10.2 De passagiers verplichten zich ertoe elk mogelijk geval van schade, verlief of 
diefstal te melden aan de kapitein. De passagiers verplichten zich ertoe alle 
maatregelen te nemen om verdere schade, verlies of diefstal te beperken. 
10.3 Op het einde van de chartertocht zijn de passagiers verplicht het vaartuig terug 
af te leveren op het afgesproken tijdstip en plaats. Het vaartuig dient zich in de 
toestand te bevinden waarin het zich bevond wanneer het vaartuig werd 
overhandigd bij aanvang van de chartertocht. Een schadecontrole zal vervolgens 
uitgevoerd worden op basis van de inventarislijst overeenkomstig artikel 7. 
10.4 In geval van schade aan het vaartuig en/of toebehoren en/of verlies van 
uitrusting zal de verkoper gerechtigd zijn de kosten op de waarborgsom af te houden. 
10.5 Bij een laattijdige aflevering zal de verkoper een schadevergoeding aanrekenen 
gelijk aan de geleden verliezen. 
10.6 Alle overeengekomen gebruik kosten die betaald moeten worden door de 
passagiers, worden betaald op de laatste avond van de charter. 
11.  Aansprakelijkheid en schadevergoeding 
11.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels, 
ongeval, diefstal of verlies van privé-goederen of goederen eigendom van de 
verkoper, voor zover deze niet voorzien zijn in de verzekeringspolis. 
11.2 In geval de verkoper zijn verplichtingen aangaande het contract, om welke reden 
dan ook, niet nakomt, kan de koper alleen de terugbetaling van de gestorte sommen 
en de ontbinding van het contract bekomen. In de gevallen waar mogelijk zal de 
verkoper proberen een gelijkwaardig alternatief te bieden aan de koper en in dit 
geval vervallen voorgaande verplichtingen vermeld onder dit artikel. 
11.3 In geen geval kan de koper aanspraak maken op enige vorm van 
schadevergoeding. 
12. Ontbinding beding 
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de overeenkomst na 
een vergeefse ingebrekestelling van rechtswege ontbonden zijn lastens de koper, 
onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. 
De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor 
volstaan. In dit geval zal de koper een som verschuldigd zijn van 30% van de prijs, ter 
vergoeding van de door ons geleden schade en gederfde winst, behoudens bewijs 
van hogere schade. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding 
van ons nadeel (geleden verlief en gederfde winst). 
13. Klachten 
Op straffe van nietigheid moet iedere klacht binnen 5 werkdagen na het beëindigen 
van de charter bij aangetekend schrijven aan de verkoper worden betekend met een 
nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de bestelbon of factuur 
waarop deze klacht betrekking heeft. 
14. Overmacht en onvoorzienbare omstandigheden 
14.1 Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan de 
verkoper van alle verantwoordelijkheid en laten de verkoper toe de (verdere) 
uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorsen, zonder dat de koper recht 
heeft op enige vergoeding. 
14.2 Wanneer de verkoper wegens blijvende overmacht in de definitieve 
onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zal hij bovendien het recht 
hebben de overeenkomst te beëindigen door eenvoudige betekening per 
aangetekende brief aan de koper van de reden die uitvoering van de overeenkomst 
verhindert. De verkoper zal in dat geval evenmin enige schadevergoeding aan de koper 
verschuldigd zijn. 
14.3 Wanneer de (verdere) uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt bemoeilijkt 
wegens omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en waarvan de 
gevolgen niet redelijkerwijze konden worden voorzien op het ogenblik van de het 
sluiten van de overeenkomst, zullen partijen alternatieve contractuele voorwaarden 
bedingen waartegen de overeenkomst kan worden uitgevoerd rekening houdend met 
bovenstaande omstandigheden. Bij gebreke van een dergelijk akkoord, zal de verkoper 
evenwel het recht hebben de overeenkomst te beëindigen door eenvoudig betekening 
per aangetekende brief aan de koper van de reden waardoor de (verdere) uitvoering 
van de overeenkomst ernstig wordt bemoeilijkt. 
15. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht 
De plaats voor uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de maatschappelijke 
zetel van de verkoper. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij 
de partijen bij onderscheiden schriftelijke voorafgaande overeenkomst een ander 
recht hebben toepasselijk verklaard. 
16. Bevoegde rechtbanken 
In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Brugge bevoegd, tenzij de verkoper de 
rechtbanken van de woonplaats van de koper verkiest. 
 
 
 


