
-Gebruikers: De natuurlijke of rechtspersonen die gebruik maken van de gehuurde materialen.
-Materialen: Alle goederen die verhuurder beschikbaar stelt alsmede alle bijbehorende accessoires.

De materialen worden in goede werkvaardige staat en onbeschadigd aan de huurder meegegeven, 
indien u als huurder toch een mankement ziet, dient u dit onverwijld aan de verhuurder te melden.

Huurder verplicht zich om de materialen in dezelfde staat als waarin zij zijn ontvangen terug te 
bezorgen bij de verhuurder en zal eventuele schade vergoeden. Bij verlies, diefstal of total loss wordt 
de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Huurder vrijwaart verhuurder van alle aansprakelijkheid welke het gevolg kunnen zijn door het 
gebruik van de materialen.
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verlies of diefstal van de materialen of 
onderdelen daarvan.

De materialen zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd. De schade die de huurder/gebruikers 
toebrengt aan zijn medehuurders/medegebruikers, zichzelf, de materialen die aan de huurder 
verhuurd worden of een ander voorwerp door onjuiste besturing van de bestuurder, hetzij met 
voorbedachten rade, hetzij per ongeluk, is geheel voor eigen risico. 

Verkeersregels dient u te allen tijde in acht te nemen.
De huurder dient zich correct te gedragen in het verkeer.
Bij verhuur dient de huurder minimaal 18 jaar oud te zijn.
Op de gehuurde materialen mag nooit gesprongen of mee gestunt worden.

De familiefiets dient bestuurd te worden door een volwassen persoon.
Bij schade door overschrijding van het max. gewicht (4 x 100 kg + 2 x 25 kg kinderzitjes) voor de 
familiefiets en 100 kg voor de step blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade.

Kano’s 
Als recreant bent u te gast in de natuur, pas uw gedrag hierop aan.
Het is in het algemeen niet toegestaan om de oevers of aangrenzende terreinen zonder toestemming 
van de eigenaren te betreden.
Stap alleen in en uit bij de daarvoor bestemde plaatsen.
Houd rekening met hengelaars, laat dieren, zwanen en vee met rust.
Deponeer afval en etensresten etc. op de daarvoor bestemde plaatsen.
Hoe goed u ook kunt varen, er bestaat altijd een kans dat u te water raakt. Een goede zwemvaardig-
heid is zeker gewenst.

Aansprakelijkheid
“Blik op de Wei” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel in welke vorm dan ook 
aan de gebruikers en/of derden berokkend door welke oorzaak deze schade ook is ontstaan.

Uw verblijf op ons terrein is geheel op eigen risico.

Van degene die de huurovereenkomst tekent wordt verwacht dat hij/zij de medegebruikers inlicht 
over de algemene voorwaarden/aansprakelijkheid.

Algemene Voorwaarden 
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Verhuurder: Blik op de Wei, Ringdijk 2e Bedijking 33, 
Mijdrecht.
-Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van 
een huurovereenkomst materialen huurt van de verhuurder 
voor een bepaalde periode.


