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Algemene Voorwaarden van Stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen 
 
Artikel 1. Definities 
 
1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven: 
De Stichting: Stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
53119967, en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
De Jonathan: het schip waarmee de vaartochten worden uitgevoerd. 
Klant: de wederpartij van de Stichting en de daaronder begrepen passagiers. 
Het boekingskantoor: een derde partij die voor de Stichting boekingen uitvoert als tussenpersoon. 
 
Artikel 2. Algemeen 
 
2. Algemeen 
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Stichting en 
Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. 
2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen. 
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt nadrukkelijk van de 
hand gewezen. 
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De 
Stichting en Klant treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 
Artikel 3. Vaartochten 
 
3.1. Reguliere vaarten zijn vaartochten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere 
personen. Reserveren voor reguliere vaartochten kan tot 12 personen. Reserveren kan via internet of 
telefonisch. 
3.2. De vaartochten vinden plaats met de Jonathan, een aangepast historisch vrachtschip. 
3.3. Passagiers (inclusief groepen) dienen 30 minuten voor een vaartocht aanwezig te zijn bij het 
afgesproken vertrekpunt. 
3.4. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 
3.5. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de Jonathan. 
 
Artikel 4. Huur van de Jonathan 
 
4.1. De Jonathan kan voor vaartochten uitsluitend worden gehuurd met schipper en matroos. 
4.2. De Jonathan kan voor vergaderingen en bijeenkomsten worden gehuurd. 
4.3. Het is niet toegestaan de Jonathan aan derden (onder) te verhuren of op andere wijze in gebruik te 
geven. 
 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
 
5.1. In geval van vaartochten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door de Stichting of het 
boekingskantoor opgemaakte, schriftelijke bevestiging per post of per e-mail is toegestuurd. Deze 
bevestiging wordt pas opgestuurd nadat het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen door de 
Stichting of het boekingskantoor, tenzij anders afgesproken. 
5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden waardoor de vaartocht 
belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt uitsluitend ter 
beoordeling van de Stichting en/of de schipper in functie. Bij een windkracht boven 7 Beaufort wordt er nooit 
gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 7 
Beaufort. Iedere aansprakelijkheid van de Stichting ter zake is uitgesloten.  
5.3. In alle gevallen van overmacht kan de Stichting en/of de schipper in functie besluiten de vaartocht niet 
uit te voeren dan wel te wijzigingen zonder hiervoor enige (schade)vergoeding aan Klant verschuldigd te zijn. 
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan weersomstandigheden, hoog of laag water, stremmingen, 
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ziekte of afwezigheid van een schipper en/of matroos en iedere omstandigheid als gevolg waarvan de 
Jonathan niet kan varen, waaronder mechanische gebreken, mede vanwege het historische karakter van de 
Jonathan. 
5.3. Indien door omstandigheden door de Stichting wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of 
dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal de Stichting Klant hierover direct informeren. Klant kan dan 
kiezen voor een gelijkwaardig programma, een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde 
reserveringssom. 
5.4. De Stichting en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of naar zijn 
oordeel onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen van boord te verwijderen. Alle kosten 
hiervan komen voor rekening van Klant.  
5.5. In geval van bovenmatige vervuiling van de Jonathan door Klant en de passagiers komen de extra 
kosten van schoonmaak voor rekening van Klant.  
5.6. Klant en de passagiers dienen alle aanwijzingen van de Stichting, de schipper en/of overige personen 
stipt en zonder uitstel op te volgen. Als aanwijzingen niet worden opgevolgd, hebben de Stichting en/of de 
schipper het recht de vaartocht te staken of te wijzigen. 
5.7. De schipper heeft steeds het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer hem dat naar zijn oordeel 
wenselijk lijkt. 
 
6. Vertragingen en wachttijden 
 
6.1. Bij geplande vaartochten is het overeengekomen en gecommuniceerde tijdstip van vertrek leidend. 
6.2. De schipper kan steeds besluiten te wachten met vertrek indien dit naar zijn oordeel wenselijk is. 
 
7. Betaling 
 
7.1. Indien op het vooraf overeengekomen tijdstip voor de vaartocht de overeengekomen prijs niet door Klant 
is betaald, kan de vaartocht uit de voorlopige planning genomen worden en kan de Jonathan verhuurd 
worden aan derden. Indien de vaartocht uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is Klant 
100% van de overeengekomen prijs aan de Stichting verschuldigd. 
7.2. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en 
zal hetgeen klant aan de Stichting is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke handelsrente of 
wettelijke rente (in geval van consumenten) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 75,-. 
7.3. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van Klant. 
 
8. Catering/diensten derden 
 
8.1. Indien bij vaartochten catering of andere diensten verlangd worden, kan de Stichting deze diensten 
faciliteren of aan derden uitbesteden. Indien inhuur van derden nodig is dan gelden de algemene 
voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.  
8.2. Alle kosten van catering of andere diensten komen voor rekening van Klant. Indien Klant om welke 
reden dan ook de catering of andere diensten annuleert, komen alle kosten die de Stichting als gevolg 
daarvan heeft voor rekening van Klant.  
8.3. Iedere aansprakelijkheid van de Stichting met betrekking tot catering of andere diensten is uitgesloten, 
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting of haar medewerkers. 
8.4. Indien Klant de catering en/ of andere diensten zelf wil verzorgen, kan dat alleen na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Klant. De Stichting kan steeds voorwaarden verbinden aan haar toestemming.  
 
9. Annulering vaartochten door klant 
 
9.1. Annulering van een vaartocht door Klant kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van datum, geschieden. 
9.2. Bij iedere annulering van een vaartocht is Klant € 25,00 administratiekosten verschuldigd. 
9.3. Bij annulering binnen vier dagen voor afvaart is Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Bij annulering binnen een maand voor afvaart is Klant 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In 
beide gevallen wordt het bedrag nog vermeerderd met de in artikel 9.2. genoemde administratiekosten.  
 
10. Aansprakelijkheid Stichting 
 
10.1. De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het in dit artikel bepaalde, tenzij er sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting, haar medewerkers of door de Stichting ingeschakelde 
derden, en met uitzondering van eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting.  
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10.2. De Stichting is niet aansprakelijk voor dood, persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, 
onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaartocht.  
10.3. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van Klant ontstaan bij het 
betreden van de afvaartsteiger, op- of afstapplaatsen of de Jonathan. Klant betreedt de afvaartsteiger, op- of 
afstapplaatsen of de Jonathan geheel op eigen risico. 
10.4. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van Klant. Klant 
neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord van de Jonathan. 
10.5. Voor zover de Stichting aansprakelijk is voor enige schade, is de Stichting slechts aansprakelijk voor 
directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade, zoals gederfde winst, geleden verlies, gemiste 
omzet, gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van de Stichting is in elk geval beperkt tot maximaal het 
bedrag dat door zijn verzekering wordt gedekt. 
10.6. Voor zover de Stichting aansprakelijk is voor enige schade die niet door zijn verzekering wordt gedekt, 
is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot maximaal de hoogte van de overeengekomen prijs. 
 
11. Aansprakelijk Klant 
 
11.1. Klant is aansprakelijk voor door Klant of de bij Klant horende personen veroorzaakte schade aan de 
Jonathan en overige eigendommen van de Stichting of derden. 
11.2. Alle door de Stichting georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van Klant 
plaats. 
11.3 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van 
zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de Stichting te melden voor zover deze 
van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (zoals relevante medische en conditionele 
bijzonderheden). Klant is aansprakelijk voor alle schade die de Stichting leidt als gevolg van het verzwijgen 
van dergelijke omstandigheden.  
11.4. Kinderen vallen onder de verantwoording van de Klant en/of ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar 
of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen. Kinderen jonger dan 6 of kinderen die niet 
kunnen zwemmen zijn verplicht een zwemvest te dragen.  
11.5. Klant vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst en/of de vaartocht, uit welken hoofde dan ook.  
 
12. Klachten en vorderingen 
 
12.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de vaartocht schriftelijk (e-mail) bij de Stichting 
of het boekingskantoor te worden ingediend. 
12.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de vaartocht worden niet in 
behandeling genomen en iedere aansprakelijkheid van de Stichting is alsdan vervallen.  
12.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct 
op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgt gedaan te worden. 
12.4. Alle rechtsvorderingen jegens de Stichting dienen binnen 3 maanden na de klacht, ingebrekestelling of 
aansprakelijkstelling te zijn ingesteld. Na verloop van deze termijn van 3 maanden zijn alle rechten van Klant 
jegens de Stichting verjaard. 
 
13. Privacy 
 
De Stichting legt gegevens van Klant vast; met name e-mailadressen worden opgenomen in een 
adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., 
via e-mail. De Stichting handelt volgens de AVG en klantgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien 
Klant niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is, gaat de Stichting er van uit dat klant 
akkoord is met het vastleggen van de gegevens. 
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
14.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Klant is Nederlands recht van toepassing.  
14.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Klant zullen in eerste aanleg bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij een andere 
rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.  


