Scoutcentrum Harderhaven
Huurvoorwaarden Lelievletten
1. Voor wie zijn Lelievletten te huur ?
Scoutcentrum Harderhaven heeft Lelievletten te huur voor Scouts en voor niet-Scouts.
Omdat de verzekering van onze vletten deel uitmaakt van een meer omvattende polis van Scouting
Nederland, gelden voor niet-scouts iets afwijkende voorwaarden (zie §§ 4. en 13.)
De huurder moet tenminste het diploma CWO-KB3 hebben, of gelijkwaardig, e.e.a. te beoordelen door de
op het terrein aanwezige Kampstaf dan wel iemand van het Beheerteam Harderhaven.
(In het vervolg worden deze met "Kampstaf" dan wel "Harderhaven" aangeduid)
Verhuur is dus alléén mogelijk als er Kampstaf op het terrein is.
2. Hoe te reserveren ?
Vletten kunnen gereserveerd worden door het reserveringsformulier op de website
www.harderhaven.scouting.nl in te vullen. Zie verder "Betalingsvoorwaarden".
Als er Kampstaf op het terrein aanwezig is, kunnen kampeerders vletten (mits beschikbaar) reserveren bij
de Kampstaf.
3. Gebruikstijden
Huurders kunnen gebruik maken van de gereserveerde vlet(ten) :
- bij verhuur voor 1 dag : van 9 uur 's morgens tot 1 uur voor zonsondergang (tenzij anders
overeengekomen);
- bij verhuur langer dag 1 dag : van 9 uur 's morgens op de eerste dag tot 1 uur voor zonsondergang op
de laatste dag (tenzij anders overeengekomen).
4. Aanmelden
Voordat een vlet door de huurder gebruikt kan worden, dient een leidinggevende zich bij de Kampstaf aan
te melden.
De huurder heeft pas aanspraak op het gebruik van de vlet indien:
a. het digitale reserveringsformulier bij de verhuurder aanwezig is EN
b. de door Harderhaven gezonden rekening is betaald EN
c. door de Kampstaf is vastgesteld dat in ieder geval één opvarende per vlet aan de nautische
vaardigheidseisen voldoet.
d. bij huur door een niet-Scout moet Harderhaven bovendien een kopie van paspoort, rijbewijs of IDkaart maken (zie § 11)
Bij huur door kampeerders moet in plaats van voorwaarden a. en b. door de huurder en de Kampstaf
afgesproken en geaccordeerd zijn op welke wijze de huurkosten betaald worden.
De huurder controleert samen met de Kampstaf de te huren vlet(ten) op compleetheid van de uitrusting en
eventuele schades. Manco's worden op een formulier genoteerd.
Een voorbeeld van dit formulier is als laatste bladzijde aan deze Huurvoorwaarden toegevoegd.
Daarna wordt dit formulier door beide partijen ondertekend.

5. Bijzondere bepalingen van de verzekering van de vletten
a. De gehuurde vlet mag door de huurder NIET worden uitgeleend, onderverhuurd en/of
doorverhuurd.
b. De eigendommen van de huurder zijn niet onder deze verzekering verzekerd.
c. De gehuurde vlet mag alleen op binnenwateren gebruikt worden.1
6. Toegankelijkheid van het terrein
a. Auto’s zijn op het terrein niet toegestaan. Ook niet voor laden en lossen. Parkeren uitsluitend
buiten het terrein.
Aanhangers, boottrailers e.d. mogen met de hand het terrein opgereden worden.
b. Fietsen kunnen direct binnen het hek aan de linkerzijde van de ingang worden gestald.
c. Bij de kampstaf/beheerder is een kar te leen om materiaal te vervoeren.
7. Afval
a. Huisafval dient in vuilniszakken te worden afgevoerd naar de vuilniscontainer, direct bij het
toegangshek; voor papier e.d. en voor glas staan aparte afvalcontainers binnen het hek
b. Pakken (melk/limonade e.d.) kleinmaken en in vuilcontainer deponeren.
c. Dozen ook kleinmaken en in de papiercontainer deponeren
d. Alle overige afval (grote stukken zoals tenten, stoelen, etc.) niet in de vuilcontainer deponeren
maar zelf afvoeren.
Afvalbrengstation Zeewolde: Afvalbrengstation Trekkersveld, Industrieweg 41, 3899 AT Zeewolde
geopend : woensdag en vrijdag: 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag: 9.00 tot 15.00 uur.
e. Afval dat na vertrek van de huurder nog buiten de vuilcontainer wordt gevonden, wordt door
Harderhaven afgevoerd. De kosten daarvoor worden aan de huurder in rekening gebracht.
8. Aansprakelijkheid
Scouting Nederland, Scouting Labelterrein Harderhaven en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor lichamelijk letsel en/of zaakschade, in welke vorm dan ook, samenhangend met
het gebruik van het labelterrein Harderhaven en de vletten.
9. Gebruik terrein (algemeen)
a. Het terrein, de paden, de terrassen en de steigers op het terrein dienen te worden schoonhouden.
Bij vertrek hierop controleren en eventuele sigarettenpeuken, snoeppapier e.d. verwijderen.
Uitgangspunt is dat men het terrein netter achterlaat dan het is aangetroffen!
b. Het gebruik van geluidsapparatuur is verboden buiten het hoofdgebouw. In bijzondere gevallen
kan, in overleg met en na toestemming van de Kampstaf, hiervan worden afgeweken.
c. Gebruik van het zwemwater is voor eigen verantwoordelijkheid.
d. Zwemmen is vanaf de zwemsteiger toegestaan. Het zwemwater is over het algemeen van goede
kwaliteit maar douchen na afloop is altijd aan te bevelen. (niet-kampeerders alleen na overleg met
de Kampstaf)
e. Vissen is voor jeugdigen (< 16 jaar) zonder ontheffing toegestaan. Ouderen dienen een
visvergunning te hebben!
f. Voor alle zaken waarin dit reglement niet voorziet verplicht u zich de aanwijzingen van de
Kampstaf op te volgen.
g. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u zich altijd tot de kampstaf wenden.
h. Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein en op de steigers.
i. De door de Kampstaf gegeven aanwijzingen betreffende het verblijf op het terrein, de steigers en
in het gebouw en de schoonmaakwerkzaamheden daarvan dienen te worden opgevolgd.
j. Het graven van kuilen en/of greppels is niet toegestaan.
k. Het gebruik van vuurbakken op het terras is alleen toegestaan i.o.m. de Kampstaf
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de exacte begrenzingen zijn bij de Penningmeester van Harderhaven op te vragen

l.

Het maken van open vuur (kampvuur, gebruik vuurbakken e.d.) is mogelijk op de daarvoor
bestemde plaatsen, mits de wind niet uit NO-ZO richting komt (in verband met overlast voor de
buren), er voldoende blusmaterialen aanwezig zijn en in overleg met de Kampstaf.

10. Algemeen
a. In het gebouw en bij de Kampstaf is een EHBO trommel aanwezig. Hiervan kan uitsluitend door de
verantwoordelijke leiding gebruik worden gemaakt.
b. Harderhaven stelt reddingsvesten ter beschikking (tenzij anders met Harderhaven
overeengekomen). Alle opvarenden dienen deze te dragen.
11. Medegebruikers van Harderhaven en buren e.a.
Het Scoutcentrum heeft vaak veel overnachters en bovendien ligt het nabij woonhuizen. Daarom geldt
er tussen 23.00 – 07.00 uur nachtrust !
Dat betekent concreet dat er in deze periode niet afgevaren of aangelegd mag worden.
12. Afmelden
Aan het einde van de huurperiode meldt een leidinggevende resp. de huurder zich bij de Kampstaf.
De Kampstaf controleert samen met deze leidinggevende resp. huurder de gehuurde vlet(ten) of
- deze correct is/zijn afgemeerd
- eventueel afval is opgeruimd,
- de tuigage opgeborgen is
- de uitrusting compleet is en
- of er eventuele schades zijn.
Manco's worden op het eerder genoemde formulier genoteerd, wat ook weer door beide partijen
ondertekend wordt. In het algemeen zal Harderhaven voor schades of vermissingen een factuur sturen.
13. Kopie van paspoort, rijbewijs of ID-kaart
De verzekering eist bij verhuur aan niet-scouts dat Harderhaven daarvan een kopie in zijn bezit moet
hebben. Het BSN-nummer moet daarbij afgeschermd zijn.
Zo'n kopie kan gemaakt worden met de App "KopieID", waarin je in de App het BSN-nummer
doorstreept.
Ook kun je in de App doel van deze kopie en datum vermelden.
Maar ook een papieren kopie met het BSN-nummer doorgestreept voldoet.
Aangeraden wordt om het doel (huur vlet Harderhaven) en de datum op de kopie te schrijven.

