CruiseTops-vaaropleiding & charter
Vaarplezier begint bij ons!
Partner voor al uw charterevents op maat

Bijzondere bepalingen betreffende het boeken van een charter op motorjacht INVICTUS:

Referentie : ………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………….
Aanvangsuur: …………………………………………………..
Duur van de charter: ………………………………………..
Eventtype: ………………………………………………………..
Eventlocatie: …………………………………………………….
Verantwoordelijke event: …………………………………
Prijsafspraak: …………………………………………………..
voorschot van 40 % bij reservatie – saldo te voldoen voor aanvang event.

- Algemene voorwaarden met betrekking tot facturen
- Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het boeken van een boatcharter/arrangement

Algemene voorwaarden met betrekking tot de betaling van facturen.
1. Onze facturen worden elektronisch verstuurd en zijn betaalbaar binnen een termijn van 14
kalenderdagen na de datum van verzending ervan.
Op verzoek van de klant versturen wij de facturen eveneens per post.
Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele
moratoire intrest op die maximum gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in art 5 van de Wet
betalingsachterstand, vermeerderd met 3 % en dit vanaf vervaldag.
Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na eerste aanmaning, hetzij
elektronisch of schriftelijk, zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10 %
van het factuurbedrag.
Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor alle andere onkosten dan renteverlies en
eigenlijke gerechtskosten.
2. Elke factuur kan naar inhoud slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen
een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
Na afloop van de termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant en is geen
verder protest meer mogelijk.

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
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Enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de firma
Verlivané Projects bvba gevestigd is, zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit de
overeenkomst.
Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het boeken van een arrangement/charter.
1. Bij boeking ontvangt de cliënt een gedetailleerde offerte, gevolgd door een reservatiefactuur.
Bij akkoord wordt een voorschot van 40 % gevorderd ter bevestiging van de boeking.
Het saldo dient minstens 14 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende
arrangement en in zijn totaal te worden voldaan door overschrijving op de vermelde
bankrekening.
Bij boeking binnen de 14 dagen voor geplande datum, dient de factuur onmiddellijk te worden
voldaan.
Bij niet betaling behoudt Verlivané Projects bvba zich het recht om het evenement af te lasten.

2. Indien het arrangement niet kan plaats vinden omwille van slechte of risicovolle
weersomstandigheden, wordt er in onderling overleg met de cliënt een alternatieve datum of
alternatief arrangement besproken zonder meerprijs.
De klant kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

3. De factuur vermeldt steeds de all-in prijs voor het volledige arrangement, inclusief de in detail
besproken catering, bediening aan boord, crew van 2 personen voor het motorjacht, crew van 1
persoon voor de motorboot, haventaksen, brandstof en btw.

4. Indien er aan boord nog extra wordt geconsumeerd, dient dit contant te worden betaald.
De klant ontvangt na afloop van het evenement dan een totaalfactuur, vermeldende de
reeds voldane factuur als “ voorschot” en de afrekening van het verbruik.

5.Annulatie van een evenement door de klant dient schriftelijk te gebeuren en minstens 14
dagen voor de aanvang van een evenement. Er wordt een administratieve kost van 5 %
weerhouden op de totale kostprijs van het arrangement.
Bij annuleren binnen de 14 dagen, heeft Verlivané Projects bvba het recht om 40 % van de
betaalde som in te houden voor gemaakte onkosten.
6.De charter wordt geacht te zijn aangevat op het afgesproken uur volgens overeenkomst.
Laattijdig inschepen geeft geen recht op extra chartertijd.
De gereserveerde tijd eindigt op het moment dat de gasten van boord gaan.
Ieder extra begonnen uur, waarvan de prijs wordt vermeld in offerte, dient bij aanvang te
worden afgerekend.
7. Aan boord worden geen huisdieren toegelaten, roken is verboden.
Enkele sportschoenen met witte zolen zijn toegelaten, geen schoenen met hakken.
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8. De klant en zijn gasten gedragen zich naar de richtlijnen, zoals bepaald door de kapitein en dit
in het kader van het waarborgen van de veiligheid aan boord en van alle deelnemers.
Reddingsvesten dienen gedragen te worden op afroep van de kapitein.
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