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1. Definities 

Amsterdam Boats: Amsterdam Boats B.V. en/of een andere aan deze 

vennootschap verbonden huidige of toekomstige groepsmaatschappij als bedoeld 

in artikel 2:24b BW. 

Artikel: een artikel van deze algemene voorwaarden. 

Diensten: de door Amsterdam Boats op basis van een Overeenkomst te leveren 

diensten betreffende: (i) het vervoer van één of meer personen in het kader van 

Vaartocht met één of meer Vaartuigen en/of (ii) het leveren van (catering) diensten 

en/of (drank)consumpties aan boord van één of meer Vaartuigen, zoals nader 

omschreven in de Overeenkomst en/of (iii) het bemiddelen tussen derden en de 

Wederpartij ter zake van één of meerdere door die derde te verzorgen 

vaartochten, en/of (iv) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of 

goederen als omschreven in de Overeenkomst. 

Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect jegens Amsterdam Boats heeft 

verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te 

stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor 

(drank)consumpties, catering, het ter beschikkingstelling van een Vaartuig en/of de 

Schipper. 

Overeenkomst: de tussen Amsterdam Boats en de Wederpartij tot stand 

gekomen overeenkomst ter zake van één of meerdere Diensten. 

Schipper: de gezagvoerder van het Vaartuig. 

Wederpartij: de contractspartij(en) die met Amsterdam Boats een Overeenkomst 

aangaat of aangaan ter zake van door of vanwege Amsterdam Boats te leveren 

Diensten. 

Gast: natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf, die op uitnodiging van de Wederpartij en met toestemming van 

Amsterdam Boats zich aan boord bevindt van het Vaartuig, waaronder mede 

begrepen eventuele vertegenwoordigers van de Wederpartij die zelf geen 

contractspartij zijn. 
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Vaartuig: de boot of boten waarmee de Vaartocht wordt verricht inclusief de 

daarvan deel uitmakende uitrustingstukken, inventaris en voorstuwingsinstallatie, 

als nader omschreven in de Overeenkomst. 

Verzekering: de aansprakelijkheidsverzekering van Amsterdam Boats als bedoeld 

in Artikel 6, zoals deze van tijd tot tijd zal gelden; 

Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van een Vaartuig 

gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode. 

Reserveringstotaal: het totaalbedrag van de Diensten zoals blijkend uit de 

bevestigde offerte waarmee de Overeenkomst tot stand is gekomen vermeerderd 

met de Diensten die nadien zijn besteld en/of afgenomen. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) 

en alle Overeenkomsten.  

2.2 De Wederpartij kan uitsluitend aan de vennootschap behorende tot Amsterdam 

Boats die als contractpartij van de Wederpartij is weergegeven in de Overeenkomst 

enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.  

2.3 Voor zover de Wederpartij eigen (algemene) voorwaarden hanteert worden deze 

uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn deze niet van toepassing, eerst dan na 

uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Amsterdam Boats.  

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor 

zover Amsterdam Boats zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft 

verklaard. Een door Amsterdam Boats uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking 

heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Amsterdam Boats de 

afwijking heeft aanvaard. 

2.5 De Wederpartij verplicht zich om alle Gasten uitdrukkelijk op de inhoud van deze 

algemene voorwaarden te wijzen. De Wederpartij vrijwaart Amsterdam Boats voor 

alle aanspraken die één of meerdere Gasten jegens Amsterdam Boats maken of 
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mochten maken voor zover aansprakelijkheid uitgesloten zou zijn, indien de 

Wederpartij deze aanspraak jegens Amsterdam Boats zou maken.  

2.6 Iedere Leverancier is gerechtigd zich ter zake van aanspraken van de Wederpartij 

en/of Gasten rechtstreeks op de inhoud van deze algemene voorwaarden en de 

daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid te beroepen, als ware de 

Leverancier direct contractspartij. 

2.7 Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald uit het Nederlands in een 

vreemde taal. In geval van verschillen in de teksten, die het gevolg zijn van deze 

vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst. 

 

3. Totstandkoming Overeenkomsten 

3.1 Alle door Amsterdam Boats gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als 

schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot 

stand is gekomen, door Amsterdam Boats te allen tijde worden gewijzigd of 

ingetrokken, zonder dat Amsterdam Boats enige (schade)vergoeding aan de 

Wederpartij verschuldigd is. 

3.2 Wederpartij is verplicht om (a) alle door Amsterdam Boats gevraagde gegevens, 

inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden 

die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen 

zijn, onverwijld, volledig en correct aan Amsterdam Boats te verschaffen, op grond 

waarvan Amsterdam Boats een aanbieding aan Wederpartij zal doen. 

3.3 Indien de in Artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig 

of correct door Wederpartij blijken te zijn verschaft, zal de Wederpartij zonder 

enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Amsterdam Boats gerechtigd 

zijn om - naar eigen keuze - de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

ontbinden of de levering van de Diensten onmiddellijk te beëindigen of op te 

schorten, steeds onverminderd de verplichting van Wederpartij om de 

overeengekomen vergoeding volledig aan Amsterdam Boats te voldoen. 
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3.4 Indien er na een gedane offerte geen Overeenkomst tot stand komt, is de 

Wederpartij gehouden om de terzake van de offerte en/of verrichte 

werkzaamheden door of vanwege Amsterdam Boats in redelijkheid gemaakte 

kosten te vergoeden. 

3.5 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat (i) beide 

contractspartijen de Overeenkomst hebben getekend en/of (ii) Amsterdam Boats 

aan de Wederpartij een schriftelijke opdrachtbevestiging (waaronder mede 

begrepen een e-mail) heeft verzonden.  

3.6 Indien een schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging, bijvoorbeeld 

vanwege spoedeisendheid, achterwege is gebleven, wordt de Overeenkomst 

desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien Amsterdam Boats met de 

uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, voor zover dit begin van de 

uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens Wederpartij 

waarop Amsterdam Boats in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.  

3.7 Afspraken tussen Amsterdam Boats en de contactpersoon of vertegenwoordiger 

van de Wederpartij binden de Wederpartij.  

3.8 Indien de Wederpartij, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen 

wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de 

Diensten, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Amsterdam Boats kenbaar te 

maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door 

Amsterdam Boats zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door 

Wederpartij gewenste wijzigingen komen voor rekening van de Wederpartij. 

3.9 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde 

leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden 

Amsterdam Boats niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
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4. Vergoeding en betaling 

4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van 

overheidswege zijn of worden opgelegd.  

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Wederpartij te 

geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht 

van Amsterdam Boats om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of 

zekerheid te bedingen. Voornoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn, 

waardoor Wederpartij indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege 

– en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist – in 

verzuim zal zijn en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform 

artikel 6:119a BW aan Amsterdam Boats verschuldigd zal zijn.  

4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde 

datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele 

overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is 

vereist.  

4.4 Indien de Wederpartij in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Amsterdam 

Boats haar vordering uit handen geven en komen alle daarmee gemoeide kosten, 

zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig 

voor rekening van de Wederpartij.  

4.5 Indien de Wederpartij niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft 

Amsterdam Boats een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar 

door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door Wederpartij 

verschuldigde aan Amsterdam Boats is voldaan. 

4.6 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de 

Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van 

de Overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de 

verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Amsterdam Boats 

prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- 

en/ of koerswijzigingen en/of techniek – mochten voordoen, is Amsterdam Boats 
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gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij de Wederpartij. Indien 

voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, 

heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder 

daartoe schadeplichtig te zijn. 

4.7 Indien de Overeenkomst met meerdere Wederpartijen is gesloten, dan is ieder der 

Wederpartijen jegens Amsterdam Boats hoofdelijk verbonden tot betaling van alle 

vergoedingen en kosten.  

4.8 Wederpartij dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of 

verrekening te voldoen.  

4.9 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het 

oordeel van Amsterdam Boats daartoe aanleiding geeft, is Amsterdam Boats 

gerechtigd van de Wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld aan Amsterdam 

Boats (aanvullende) zekerheid stelt in een door Amsterdam Boats te bepalen vorm 

en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt. 

 

5. Geheimhouding 

5.1 Wederpartij is gehouden tot geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke 

gegevens, informatie en bescheiden die hij van Amsterdam Boats heeft ontvangen. 

 

6.  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

6.1 Amsterdam Boats aanvaardt, voor zover zij wettelijk gezien geldt als vervoerder, 

aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel in verband met het vervoer aan 

één of meerdere personen aan boord van het Vaartuig tijdens de Vaartocht 

overkomen, voor zover Amsterdam Boats daarvoor op grond van dwingend recht 

aansprakelijk is.  

6.2 Amsterdam Boats is niet aansprakelijk voor schade door dood of letsel voor zover 

veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft 
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kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet 

heeft kunnen verhinderen. 

6.3 Indien Amsterdam Boats bewijst dat schuld of nalatigheid van de Wederpartij en/of 

één of meerdere Gasten schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, 

wordt de aansprakelijkheid van Amsterdam Boats daardoor geheel of gedeeltelijk 

opgeheven. 

6.4 De Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan of in het Vaartuig en/of andere 

schade van Amsterdam Boats, veroorzaakt door Wederpartij en/of door één of 

meerdere Gasten die aan boord van het Vaartuig verblijven, tenzij de schade is toe 

te rekenen aan het handelen of nalaten van Amsterdam Boats en/of de Schipper. 

6.5 De Wederpartij verplicht zich jegens Amsterdam Boats om alle Gasten er op te 

wijzen geen kostbaarheden en/of andere zaken die niet zijn toegestaan 

(waaronder die als bedoeld in Artikel 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 en/of 7.8) mee te nemen of 

te hebben aan boord van het Vaartuig en de Wederpartij staat er jegens 

Amsterdam Boats voor in dat geen van de Gasten dergelijke kostbaarheden en/of 

zaken aan boord van het Vaartuig meeneemt of heeft. Iedere aansprakelijkheid 

van Amsterdam Boats met betrekking tot schade of verlies van dergelijke 

kostbaarheden en/of zaken om welke reden dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Amsterdam Boats is voorts niet aansprakelijk voor schade of verlies van andere 

persoonlijke bezittingen of eigendommen van Gasten, tenzij deze schade of verlies 

direct is veroorzaakt door nalatigheid of toerekenbaar onrechtmatig handelen van 

Amsterdam Boats.  

6.6 Amsterdam Boats is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

ondergeschikten, niet-ondergeschikten en/of Leveranciers die Amsterdam Boats 

bij de uitvoering van de Overeenkomst direct of indirect heeft ingeschakeld (i) tenzij 

de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van 

Amsterdam Boats en (ii) met uitzondering van (eventuele) wettelijke 

aansprakelijkheid als vervoerder als bedoeld in Artikel 6.1.  
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6.7 Voor zover Amsterdam Boats uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn 

voor andere schade dan bedoeld in Artikel 6.1, dan is de aansprakelijkheid van 

Amsterdam Boats te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade waarbij 

de hoogte van deze schade is beperkt tot het bedrag dat ingevolge de Verzekering 

in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er om welke reden dan ook 

geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is de vergoeding van 

bedoelde schade door Amsterdam Boats te allen tijde beperkt tot de 

factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd 

het overigens in dit Artikel 6 bepaalde.  

6.8 Onder “directe schade” als bedoeld in dit Artikel 6.7 wordt uitsluitend verstaan: 

(a). de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de 

prestatie van Amsterdam Boats aan de Overeenkomst te laten 

beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de 

Wederpartij de Overeenkomst heeft ontbonden; 

(b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 

op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 

(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid 

tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

6.9 Aansprakelijkheid van Amsterdam Boats als bedoeld in Artikel 6.7 voor indirecte 

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 

en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

6.10 Aansprakelijkheid van Amsterdam Boats voor schade als bedoeld in Artikel 6.7 

ontstaat slechts indien de Wederpartij Amsterdam Boats onverwijld en deugdelijk 

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-

nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Amsterdam Boats ook 

na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft 

schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving 
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van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Amsterdam 

Boats in staat is daarop adequaat te reageren. 

6.11 De Wederpartij zal Amsterdam Boats vrijwaren van alle aanspraken van derden, 

waaronder één of meerdere Gasten, ter zake van schade waarvoor Wederpartij op 

grond van de wet of Overeenkomst aansprakelijk is. Wederpartij zal aan 

Amsterdam Boats vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door 

Amsterdam Boats gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van 

enige aanspraak van derden. 

6.12 De Wederpartij verplicht zich schade tijdens of direct na het ontstaan hiervan, doch 

uiterlijk vóór afloop van de Vaartocht, bij de dienstdoende Schipper te melden. Van 

het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door Wederpartij gemelde schade wordt 

door de Schipper een (schade)verklaring opgemaakt. Deze verklaring wordt voor 

het verlaten van het Vaartuig door Wederpartij ondertekend. Het opmaken van 

genoemde schadeverklaring door de dienstdoende Schipper betekent geenszins, 

dat Amsterdam Boats op enigerlei wijze erkent verantwoordelijk te zijn of 

gehouden te kunnen worden voor het ontstaan van de gemelde schade of de 

mogelijk daaruit voorvloeiende financiële consequenties of anderszins. De 

optekening is uitsluitend bedoeld als verslaglegging.  

6.13 Indien Amsterdam Boats op basis van een Overeenkomst haar bemiddeling 

verleent ter zake van enige overeenkomst tussen de Wederpartij en een derde, 

waaronder een overeenkomst op grond waarvan die derde zich zelfstandig als 

contractspartij jegens de Wederpartij verbindt één of meer personen te vervoeren, 

dan is iedere aansprakelijkheid van Amsterdam Boats ter zake van enig handelen 

of nalaten van die derde uit welke hoofde dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

7.  Verplichtingen van de Wederpartij ter zake van een Vaartocht 

7.1 Wederpartij is verplicht Amsterdam Boats voor aanvang van de Vaartocht een lijst 

met het aantal en de namen van de Gasten te overhandigen. De Wederpartij staat 
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er voor in dat deze lijst volledig en correct is. Amsterdam Boats zal deze gegevens 

vertrouwelijk behandelen. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan 

andere personen dan vermeld op de lijst aan boord van het Vaartuig te laten, tenzij 

daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring is gegeven door Amsterdam 

Boats. Amsterdam Boats behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen 

die niet aan op de lijst vermeld staan van boord van het Vaartuig te verwijderen en 

de Wederpartij zal Amsterdam Boats volledig vrijwaren voor alle aanspraken van 

deze personen uit welken hoofde dan ook. 

7.2 De Wederpartij en alle aanwezige Gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van 

Amsterdam Boats en de Schipper op te volgen. Dit geldt met name voor 

voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde of veiligheid of 

anderszins (wettelijk) zijn voorgeschreven. 

7.3 De Wederpartij zal geen eigen consumpties of geluidsapparatuur of -installaties 

meenemen of gebruiken tijdens de Vaartocht en zij zal er op toezien en staat er 

voor in dat de Gasten ook geen eigen consumpties of geluidinstallaties meenemen 

of gebruiken tijdens de Vaartocht, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen in de Overeenkomst. 

7.4 Het door de Wederpartij en/of zijn Gasten aan boord van het Vaartuig brengen van 

gevaarlijke stoffen, wapens en/of (soft)drugs of andere illegale middelen en/of 

voorwerpen is uitdrukkelijk verboden. Roken aan boord van het Vaartuig is niet 

toegestaan.  

7.5 Het is niet toegestaan om (tijdens de Vaartocht, bijvoorbeeld bij het afmeren) van 

boord van het Vaartuig op de wal te gaan (en vice versa) met consumpties en/of 

(persoonlijke) bezittingen en de Wederpartij is verplicht de Gasten daarop te 

wijzen.  

7.6 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Amsterdam 

Boats is het niet toegestaan (huis)dieren aan boord van het Vaartuig te brengen of 

te hebben. 
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7.7 Amsterdam Boats behoudt zich het recht voor het aan boord brengen van 

persoonlijke bezittingen of eigendommen niet toe te staan, voor zover zulks naar 

het oordeel van de Schipper om welke reden dan ook een risico of gevaar oplevert 

en/of Amsterdam Boats in de uitvoering van de Diensten (anderszins) verhinderd 

en/of belemmerd. 

7.8 De eigendommen of persoonlijke bezittingen aan boord van het Vaartuig dienen 

zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hiervan geen 

hinder wordt veroorzaakt, dit ter beoordeling van de Schipper. 

7.9 Indien Wederpartij enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet 

naar behoren nakomt, zal Wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in 

verzuim zijn en zal Amsterdam Boats gerechtigd zijn om de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden en haar Diensten onmiddellijk te beëindigen, 

danwel de levering van de Diensten op te schorten, onverminderd de verplichting 

van Wederpartij om de overeengekomen vergoeding en de schade van Amsterdam 

Boats volledig aan Amsterdam Boats te voldoen.  

7.10 Wederpartij is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van 

Amsterdam Boats, het geleverde door te verkopen en/of te leveren aan derden, 

danwel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

 

8. Rechten en verplichtingen Amsterdam Boats 

8.1 Amsterdam Boats zal zich inspannen de Vaartocht naar behoren en in 

overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te (laten) voeren en de 

overige Diensten eveneens naar behoren te (laten) verrichten.  

8.2 Amsterdam Boats is te allen tijde bevoegd om op grond van (te verwachten) 

nautische en/of meteorologische gronden en/of van overheidswege opgelegde 

vaarverboden en/of wijzigingen van routes en/of omleidingen de Vaartocht (i) te 

wijzigen (ii) te verplaatsen naar een andere datum en/of (iii) te annuleren. Onder 
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nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan: de 

weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het 

Vaartuig. 

8.3 Indien het overeengekomen Vaartuig en/of de Schipper onverhoopt niet 

beschikbaar is of zijn, is Amsterdam Boats gerechtig een gelijkwaardig ander 

Vaartuig en/of Schipper in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-

beschikbaarheid een gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig vervoerder 

niet had kunnen voorkomen, dan is Amsterdam Boats gerechtigd de 

Overeenkomst te ontbinden. 

8.4 Amsterdam Boats is gerechtigd om de levering van de Diensten geheel of 

gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, met dien verstande, dat 

zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij Wederpartij een wezenlijk andere 

prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.  

8.5 Indien een behoorlijke uitvoering van de Diensten van Amsterdam Boats zulks naar 

het oordeel van Amsterdam Boats noodzakelijk maakt, zal Amsterdam Boats 

gerechtigd zijn om in overleg met Wederpartij de overeengekomen diensten te 

wijzigen c.q. aan te vullen.  

8.6 De eigendom van de eventueel aan Wederpartij al dan niet in het kader van aan 

hem verleende (gebruiks-)rechten en/of ter beschikking gestelde goederen, blijft 

te allen tijde bij Amsterdam Boats. 

 

9. Catering 

9.1 Indien Amsterdam Boats in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), 

zal het door Wederpartij aan Amsterdam Boats vooraf opgegeven aantal personen, 

waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de 

Vaartocht worden nog beperkte wijzigingen door Amsterdam Boats geaccepteerd. 

Indien blijkt dat het door Amsterdam Boats of het door Amsterdam Boats 
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ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Wederpartij 

opgegeven moet leveren, is Amsterdam Boats gerechtigd om of de levering aan 

meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als 

meerwerk te aanvaarden. Het door Amsterdam Boats of door het door Amsterdam 

Boats ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, 

verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de 

berekening van het meerwerk. 

 

10. Reclames en garanties 

10.1 Wederpartij is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Diensten 

onverwijld na constatering aan Amsterdam Boats schriftelijk kenbaar te maken 

uiterlijk binnen acht (8) dagen na uitvoering van de Diensten. Indien Wederpartij 

daarmee in verzuim blijft, wordt Amsterdam Boats geacht aan haar verplichtingen 

te hebben voldaan.   

10.2 Indien Wederpartij een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming 

redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in Artikel 10.1 gestelde 

termijn, is de Wederpartij gehouden om van het gebrek of de tekortkoming 

onverwijld schriftelijk aan Amsterdam Boats mededeling te doen, uiterlijk binnen 

acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Wederpartij het gebrek of de 

tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan 

Wederpartij geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of 

enig gebrek. 

10.3 Klachten omtrent de hoogte van het Factuurbedrag moeten binnen veertien (14) 

dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij 

Amsterdam Boats zijn ingediend, bij gebreke waarvan Wederpartij zijn recht om 

bezwaar te maken over de hoogte van het Factuurbedrag is komen te vervallen. 

10.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de 

Wederpartij niet opgeschort. 



Algemene verkoopvoorwaarden 

Amsterdam Boats 

Pagina 16 van 19 

________________ 
 

 

 

16 

 

11. Overmacht 

11.1 In geval van overmacht zal Amsterdam Boats zijn ontslagen van haar verplichting 

tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft 

voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Amsterdam 

Boats onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen 

van Amsterdam Boats jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd 

of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Amsterdam 

Boats kan worden verlangd. 

11.2 Onder overmacht in de zin van Artikel 11.1 wordt mede begrepen: 

(a) niet toerekenbare tekortkoming van Amsterdam Boats of andere 

personen waarvan Amsterdam Boats bij de uitvoering van de 

Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en Leveranciers 

van Amsterdam Boats; 

(b) werkstaking, werkuitsluiting, in-, uit- en/of doorvoerverbod, 

transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, 

energiestoringen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van 

overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het 

Koningshuis, storingen in de geregelde aanvoer van door 

Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en 

energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte 

of ongeval van de Schipper op de dag van de Vaartocht, storingen in 

de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, 

oorlog en/of oorlogsdreiging; alsmede 

(c) averij van het (overeengekomen) Vaartuig waardoor het Vaartuig 

niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij 

niet te wijten valt aan omstandigheden die Amsterdam Boats had 

moeten voorzien of voorkomen. 
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11.3 Ieder der partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd deze te ontbinden ingeval 

Amsterdam Boats zich beroept op overmacht als bepaald in Artikel 11.1. In dat 

geval is geen der partijen aan de andere partij enige vergoeding of 

schadeloosstelling verschuldigd, met dien verstande dat Amsterdam Boats 

gerechtigd is tot vergoeding van de door haar gemaakte kosten voor zover deze 

zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding 

van de Overeenkomst zou leiden en voor zover de Wederpartij daardoor is gebaat. 

 

12. Annulering door Wederpartij 

12.1 De Wederpartij heeft uitsluitend onder de hierna vermelde voorwaarden het recht 

een tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst tussentijds te annuleren. 

Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging 

van de Wederpartij aan Amsterdam Boats. Als annuleringsdatum geldt de datum 

waarop Amsterdam Boats de aanzegging ontvangt. 

12.2 Ingeval van annulering is de Wederpartij aan Amsterdam Boats een gefixeerde 

schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van: € 75,-- administratiekosten ingeval 

van annulering meer dan twee maanden voor de Vaartocht; 15% van het 

overeengekomen Reserveringstotaal met een minimum van € 125,-- ingeval van 

annulering tot één maand voor de Vaartocht; 50% van het overeengekomen 

Reserveringstotaal ingeval van annulering tot twee weken voor de Vaartocht; 60% 

van het overeengekomen Reserveringstotaal ingeval van annulering tot zeven 

dagen voor de Vaartocht; 75% van het overeengekomen Reserveringstotaal ingeval 

van annulering tot 48 uur voor de Vaartocht; 100% van het overeengekomen 

Reserveringstotaal ingeval van annulering na achtenveertig uur voor de Vaartocht 

en in het geval van een no-show. 
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13. Ontbinding en opschorting 

13.1 Amsterdam Boats is gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij, zonder 

dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, danwel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten, indien:  

a. Wederpartij in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, 

welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien; 

b. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot 

aanvraag daarvan wordt overgegaan; 

c.  Wederpartij surséance van betaling aanvraagt; 

d. Wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 

e. de rechtspersoon van Wederpartij wordt ontbonden of de 

onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd. 

 

14. Nietigheid e.d. 

14.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en 

derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige 

bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige 

bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende 

bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel 

mogelijk benadert. 

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met 

uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 
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