
 

(Ver)huur en innameformulier  
 
1. Gegevens huurder 
Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Email adres  

Geboorte datum   

ID nummer ID card / Paspoort  

 Rijbewijs  

 
2. Gegevens vaartuig 
Datum start (ver)huur  

Datum einde (ver)huur  

Naam boot  

Merk en type  

Stand motoruren  

Brandstofpeil 100% 75% 50% 25% 

Soort brandstof Gelood Ongelood Diesel Anders 

Boot instructies besproken Ja Nee 

Vaarbewijs aanwezig Ja Niet van toepassing 

Sleutel overgedragen Ja Niet van toepassing 

Roken toegestaan Ja Nee 

 
3. Start datum: staat van de boot en toebehoren (zie tabel 4 voor retour) 
Inwendige staat Schoon Matig Vies Extreem 

Uitwendige staat Schoon Matig Vies Extreem 

Toebehoren compleet Ja Nee Namelijk:  

Technische gebreken Ja Nee Namelijk:  

Interieur beschadigd Ja Nee Namelijk:  

Exterieur beschadigd Ja Nee Namelijk:  

 

Akkoord Verhuurder Akkoord Huurder 

 
 

 

 
Bij start en einde (ver)huur vullen jullie samen bovenstaande gegevens in, gaan jullie beiden akkoord met alle ingevulde 
gegevens en ondertekenen jullie beiden dit formulier. 
 
Dit formulier maakt onderdeel uit van de tussen verhuurder en huurder gesloten Huurovereenkomst. De gedagsregels, 
zoals ter beschikking gesteld op het platform alsmede bijgesloten op pagina 3 van dit formulier, zijn op de 
Huurovereenkomst van toepassing. 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaren Verhuurder en Huurder kennis genomen te hebben van- en akkoord te zijn 
met de GoBoat Algemene Voorwaarden, en indien er gekozen is voor het verzekeren van de huurperiode via GoBoat, zijn 
mede van toepassing de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de GoBoat Polis. 
 
Verhuurder en Huurder verklaren dat de in dit formulier ingevulde informatie overeenstemt met de opgave op 
www.GoBoat.nl aangaande hun identiteit, de boot en de boeking en deze informatie naar waarheid te hebben ingevuld. Dit 
document dient na afloop minimaal 6 maanden te worden bewaard. 



 

 

4. Eind datum: staat van de boot en toebehoren (aanvulling op tabel 3) 
Inwendige staat Schoon Matig Vies Extreem 

Uitwendige staat Schoon Matig Vies Extreem 

Toebehoren compleet Ja Nee Namelijk:  

Technische gebreken Ja Nee Namelijk:  

Interieur beschadigd Ja Nee Namelijk:  

Exterieur beschadigd Ja Nee Namelijk:  

 

Akkoord Verhuurder Akkoord Huurder 

 
 

 

 

Opmerkingen & Suggesties: 
 U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekering(en), check altijd bij uw 

eigen verzekeraar of u gedekt bent voor de dienst die u gaat leveren. GoBoat heeft een 
verzekeringspolis waar huurder en verhuurder gebruik van kunnen maken.  

 Indien huurder en verhuurder zelf voor verzekering zorgdragen zijn jullie beiden zelf 
verantwoordelijk voor de kosten en het afhandelen van de schade. 

 GoBoat bied u een passende (ver)huur verzekering. Deze dekking is voor de gehele huurperiode 
(genoemd in tabel 2), voor zowel verhuurder als huurder.  

 Wij adviseren je om in geval van schade bij het einde van de (ver)huurperiode foto’s van de boot 
vanuit verschillende hoeken te maken. 

 De Huurovereenkomst is gesloten tussen Verhuurder en Huurder. GoBoat.nl is een 
dienstverlener, die via haar platform www.GoBoat.nl, verhuur en huur van boten tussen 
particulieren mogelijk maakt en is geen onderdeel van de Huurovereenkomst. GoBoat.nl kan als 
bemiddelende partij tussen Verhuurder en Huurder optreden. 

 

BELANGRIJK: Verzekerd via GoBoat? Bij schade of pech neem je als huurder direct contact op 
met schade support via 088-054.50.95 of wanneer je in het buitenland bent via +31 
(0)88.054.50.95. 
 
Als huurder vul je altijd ter plaatse het schadeformulier in en geef je deze na afloop van de 
huurperiode mee aan de verhuurder. In geval van schade dien je als verhuurder, na afloop van de 
huurperiode, de schade in bij GoBoat.nl. 
 
Postadres:  GoBoat.nl | Afdeling Schade | Ambachtshof 4 |  8251 KV Dronten  
Per email: crew@goboat.nl | onderwerp: schade 
Telefonisch: 088-054.50.95 
 
De toegestane landen, waar de buitenlanddekking van de verzekering geldt, om een boot via GoBoat 
te varen staat vermeld op het polisblad. 
  



 

Gedragsregels voor gebruik 
 De huurder mag de boot niet gebruiken voor racen, testen om iemand te leren varen of voor 

illegale doeleinden. 

 De boot mag alleen worden bestuurd door de geregistreerde huurder, wiens ID en indien nodig 
vaarbewijs aan de start van de huurperiode is goedgekeurd door de verhuurder. 

 De huurder zal ervoor zorgdragen dat er niet in/op de boot wordt gerookt, tenzij dit akkoord 
bevonden is in tabel 2. 

 De huurder mag niet meer passagiers vervoeren dat het toegestane aantal plaatsen op de boot. 
Het aantal passagiers wordt bepaald door de verhuurder, met inachtneming van de aan de boot 
geldende veiligheidsregels. 

 De huurder dient de boot af te sluiten, veilig aan te leggen en/of afmeren wanneer deze 
onbeheerd wordt achtergelaten. 

 De huurder dient de juiste brandstof te gebruiken (indien dit niet gebeurt, zal de huurder 
aansprakelijk zijn voor alle kosten die gevolg zijn van het transporteren, schoonmaken, herstel 
en vervanging van onderdelen of de gehele motor).  

 De huurder mag de boot of enig onderdeel daarvan niet verhuren, verkopen, verwijderen, 
vervangen of proberen welk recht ten aanzien van de boot dan ook aan derden over te dragen. 

 De huurder is verantwoordelijk voor elke schade, mechanisch of anderszins, die direct het 
gevolg is door misbruik van de boot door de huurder; bijvoorbeeld schade aan de boot, motor of 
schade door onverantwoord gebruik. 

 De huurder mag geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare zaken in of op de boot vervoeren. 

 De huurder mag niet met de boot varen indien hij onder invloed is van drank, drugs of andere 
bedwelmende middelen. 
 

Wanneer er gekozen is voor het verzekeren van de huurperiode via GoBoat, zijn mede van toepassing de Algemene 
Verzekeringsvoorwaarden van de GoBoat Polis. Wij verwijzen u naar de gedragsregels genoemd in de algemene 
voorwaarden, 5.4 Gedragsregels voor huurder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u de formulieren online invult maar geen digitale handtekening heeft kunt u na invulling de van 
belang zijnde pagina’s printen, scannen en als bijlage in uw email verzenden aan: crew@goboat.nl.  
In geval van schade kunt u ook uw foto’s bijsluiten in de bijlage. 
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