
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Van: Classic Boat Tours te Enkhuizen hieronder genoemd CBT,  
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 24 februari 2011 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn- met uitsluiting en 

uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden 

van wie dan ook (afkomstig) en behoudens voor zover 
hieronder uitdrukkelijk anders wordt gesteld- van 

toepassing op alle overeenkomsten, waaronder 
begrepen aanbiedingen terzake van de totstandkoming 
van deze overeenkomsten, die CBT sluit terzake van 

vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee 
samenhangt in de ruimste zin van het woord. 

 
2. De klant is de contractspartij van CBT. De gast/reiziger 

is iedere derde, die door CBT op grond van de door de 
klant gesloten vervoersovereenkomst vervoerd wordt of 
vervoerd gaat worden in de ruimste zin van het woord. 

Onder „gast‟ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan 
de reiziger in de zin van Afdeling 8.10.3 van het 

Burgerlijk Wetboek. Deze voorwaarden zijn mede van 
kracht tussen CBT en de gast die niet de partij is bij de 
overeenkomst tussen CBT en de klant. De Klant maakt 

zich hiervoor sterk. De klant vrijwaart CBT voor alle 
aanspraken, die de gast en/of iedere andere derden 

jegens CBT maakt, voor zover aansprakelijkheid van 
CBT uitgesloten zou zijn, indien de gast deze aanspraak 
jegens CBT zou maken. Deze voorwaarden strekken 

mede ten behoeve van alle natuurlijke en 
rechtspersonen waarvan CBT, in de ruimste zin van het 

woord gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten 
en/of uitvoeren van de overeenkomsten of bij het 
exploiteren van haar onderneming. De klant is op de 

hoogte van het verbod om op wat voor manier dan ook 
tijdens de duur van de overeenkomst incl. eventuele 

uitloop, buiten de salon één der schepen te komen. De 
klant is verplicht alle gasten hiervan op de hoogte te 

brengen. CBT is niet verantwoordelijk voor letsel, bij de 
klant en de gast die niet de partij is bij de overeenkomst 
tussen CBT en de klant, dat is ontstaan omdat de klant 

of gast buiten de salon één der schepen met een 
willikeurig lichaamsdeel of willekeurige lichaamsdelen 

komt.  
 
3. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij 

geschrift en per onderwerp en/of geval. 
Alle aanbiedingen van CBT zijn vrijblijvend. CBT kan in 

ieder geval onverwijld na de aanvaarding de aanbieding 
herroepen ook al bevat de aanbieding van de rederij 
een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding 

binnen deze termijn. Deze mogelijkheid heeft CBT in 
ieder geval gedurende twee werkdagen na de 

aanvaarding. 
 

4. De overeenkomst van CBT vermeld de vaarprijs welke 
vooruit betaald moet worden alsmede het aantal gasten 
dat onder geen enkele voorwaarde mag worden 

overschreden en dat in ieder geval niet hoger ligt dan 
12 gasten voor “Prix d‟eau”, 22 gasten voor “La Reine” 

en 35 gasten voor “Libelle”. Niet, niet behoorlijke of te 
late nakoming door of vanwege de klant van deze en 
andere verplichtingen geeft CBT onder alle 

omstandigheden het recht om haar verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst onmiddellijk op te 

schorten onder handhaving van al haar overige rechten 
jegens de klant, daaronder begrepen uitsluiting van 
aansprakelijkheid van CBT voor (de) schade. In dit 

opschortingsrecht is begrepen het recht van CBT om de 
gasten of een aantal van de gasten de toegang tot het 

schip te weigeren. 
 
5. CBT heeft een inspanningsverbintenis om de gasten te 

vervoeren. De kapitein of CBT is te allen tijde bevoegd 
te bepalen, dat weersomstandigheden, hoog of laag 

water, het geblokeerd zijn van vaarroutes en 
vergelijkbare omstandigheden, niet te varen of het 

vervoer te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, 
danwel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart 
of aankomst te veranderen, zonder dat CBT tot enige 

schadevergoeding gehouden is. In alle gevallen zal CBT 
trachten mee te werken aan een alternatief of 

oplossing. 
 

6. Indien er langer gevaren wordt op verzoek van de klant 
of vanwege gasten buiten de klant om heeft CBT het 
recht extra vaarkosten in rekening te brengen. Hiervoor 

gelden de op dat moment geldende tarieven. Onder 
langer varen wordt ook inbegrepen het langer in gebruik 

zijn van het schip-aan-de-kade. 
 

7. Voor annulering van het vervoer en de horecadiensten 
die per fax en gedateerd schrijven dient te geschieden 
gelden de volgende bepalingen. 

Bij annulering: 
a. tot 8 weken voor de dag van vertrek 15% van de 

totale som; 
b. tot 4 weken voor de dag van vertrek 30% van de 

totale som; 

c. binnen 4 weken voor de dag van vertrek 75% van 
de totale som en  

d. binnen 1 week voor de dag van vertrek 100% van 
de totale som. 

 

8. Aanbetaling: 
CBT heeft het recht om een aanbetaling te eisen van de 

totale vaarkosten zoals deze in de bevestiging vermeld 
staan. Het restant, wat uit eventuele cateringkosten en 
eventuele extra vaarkosten wegens uitloop bestaat, 

volgt na de vaartocht door middel van de eindfactuur.  
De aanbetaling (100% van de vaarkosten) dienen voor 

afvaart op de rekening van CBT te zijn bijgeschreven is 
dat niet het geval dan heeft CBT het recht de vaartocht 

niet uit te voeren. De klant dient in dit geval wel de 
door haar verschuldigde kosten van de vaartocht 
inclusief de cateringkosten te voldoen aan CBT. 

 
9. Het is de klant toegestaan om kostenloos, in overleg 

met CBT, zelf beperkte catering aan boord te verzorgen 
onder de volgende voorwaarden: de catering kan 
maximaal 15 minuten voor afvaart aan boord worden 

gebracht op de plaats van vertrek. Alle cateringspullen 
inclusief afval worden direct bij het van boord gaan 

meegenomen door de klant. 
 
Algemene bepalingen: 

10. De klant doet afstand van de mogelijkheid om zich te 
beroepen op verrekening.   

 
11. Indien de klant of de gast of hun bagage schade aan de 

vervoerder berokkenen, zijn de klant en de gast 
hoofdelijk aansprakelijk om deze schade aan CBT te 
vergoeden. 

 
12. Behalve wanneer er sprake is van opzet, roekeloosheid 

of grove schuld van CBT zelf, is CBT nimmer 
aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade of 
schade aan bagage van derden. In ieder geval is CBT 

nimmer aansprakelijk voor schade die het bedrag van 
de reissom te boven gaan. 

 


