
Varen zonder zorgen
“Wel de lusten, niet de lasten” 

www.varenzonderzorgen.nl

Membership Goud: 
Zorgeloos varen op alle dagen van de week voor € 1950,- 

Membership Zilver: 
Zorgeloos varen op alle doordeweekse dagen m.u.v. Feestdagen voor € 1500,-

Membership Brons: 
Zorgeloos 6 maal een gehele dag en avond varen voor slechts € 950,-

Voor €1950,-
een heel seizoen
onbeperkt varen

Wat kost het bezit van een eigen sloep?
Investering:
 - Aanschafwaarde luxe sloep                                    € 35.000,-                                

Jaarlijks terugkerende kosten:
 - Rente en afschrijving                                   €   3.500,-          
 - Zomerligplaats + Winterstalling                                   €   1.500,-      
 - Motoronderhoud + Verzekering                                  €      550,-           
 - Diesel, klein onderhoud etc.                                   €      450,-         
                              ----------                                                                           
Totale kosten op jaarbasis               €  6.000,-

Wat is het Olympia Membership?
Het Olympia Membership is flexibel varen met een luxe sloep, wanneer u dat wilt en tegen een vast bedrag per Vaarseizoen. Met ons 
online boekingssysteem legt u eenvoudig vast wanneer en hoelang u wilt varen. U kunt kiezen uit 3 verschillende “Memberships” met alle 
3 hun eigen voordelen. Kijk voor de spelregels achter op deze flyer.



www.varenzonderzorgen.nl

De spelregels van het Olympia Onbeperkt Varen Membership: 

•  Olympia Charters is hierna te noemen verhuurder.
•  Ondergetekende/member is hierna te noemen huurder.
•  Het Olympia Onbeperkt Varen Membership is persoonsgebonden. 
•  Olympia Charters is het recht voorbehouden een Member te weigeren.
•  Wanneer een Member 2x niet op komt dagen zonder tijdig te annuleren op  
   een door hem gereserveerde dag en tijd, heeft Olympia Charters het recht 
   deze Member voor de resterende huurtijd te weigeren.
•  Olympia Charters kan wegens niet naleven van de huurvoorwaarden de over
   eenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen.
•  Bij het ophalen van een boot dient de Member zich te kunnen legitimeren.
•  De Member dient over relevante ervaring te beschikken in verband met de 
   veiligheid van de bemanning en de boot. Dit ter beoordeling van de verhuurder. 

Lidmaatschap: 
•  Het lidmaatschap geldt voor het vaarseizoen van 1 april tot 15 oktober 2014. 
•  De Member betaalt eenmalig de waarborgsom van € 150,- bij het aangaan 
   van het contract. Dit is het bedrag aan eigen risico van de allrisk verzekering per
   gebeurtenis. In geval van schade c.q. inhouding van de waarborgsom dient deze 
   wederom te worden voldaan.

Reserveren: 
•  Na ontvangst van het ondertekende contract en de betaling van de factuur 
   wordt het Membership geactiveerd en is het mogelijk een reservering te maken.
•  Er kan alleen worden gereserveerd als er een sloep beschikbaar is. Voor deze 
   regel geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 
•  U kunt maximaal 1 dag per week reserveren. De overige dagen kunt u op de dag
   zelf bellen of online reserveren.
•  Er kunnen maximaal 2 reserveringen worden gemaakt van maximaal 1 dag, na 
   1 keer varen kan er opnieuw 1 keer gereserveerd worden. 
•  Indien er een sloep beschikbaar is kan deze op de dag zelf worden opgehaald
   zonder te reserveren. 
•  Bij het Membership Goud of Zilver is er geen maximaal aantal vaardagen of vaaruren. 
•  Bij het Membership Goud kunt u varen op alle dagen van de week.
•  Bij het Membership Zilver kunt u alleen varen op doordeweekse dagen (m.u.v. Feestdagen).
•  Bij het Membership Brons is er een maximum van 6 keer een dag varen. 
•  Een vaardag begint om 9.00 uur en eindigt om uiterlijk 22.00 uur. 

De Sloep:
•  De Member vaart in een nette, goed onderhouden Weco Motorsloep.
•  Het gehuurde voldoet aan de eisen van de ANWB-erkenning.
•  De sloep dient na gebruik schoon en opgeruimd overgedragen te worden
   aan verhuurder.
•  De sloep dient na gebruik afgedekt te worden, tenzij verhuurder anders 
   aangeeft.
•  In de Weco Motorsloep mogen niet meer dan 8 personen plaatsnemen.
•  De verhuurder levert de boot met een complete inventaris en ANWB-waterkaart.
•  De Member dient de boot na gebruik onbeschadigd met de complete inventaris 
   over te dragen.
•  De Member is tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor schade aan
   eigen schip en derden indien blijkt dat er sprake is van alcohol of wangedrag.
•  De Member dient opgelopen en veroorzaakte schade direct te melden bij de 
   verhuurder.

Weersomstandigheden: 
•  De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op 
   ieder moment herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er
   niet uitgevaren mag worden. 
•  De Member heeft het recht een reservering te annuleren zonder opgaaf van reden.

Extra: 
•  Alle bijkomende kosten tijdens de huurperiode, zoals haven- en bruggelden zijn
   voor rekening van de Member. De brandstof is bij de huurprijs inbegrepen.
•  Olympia Charters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van 
   personen en/of verlies/schade aan goederen die zich bevinden op de sloepen
   welke beschikbaar zijn voor de Member.
•  De verhuurder adviseert de Member een doorlopende reisverzekering af te sluiten.


