
REIZIGERSVOORWAARDEN 2016 ZEILEN MET MAE WEST 
 
1.Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “”: 
“Aanbieder”: ZEILEN MET MAE WEST, De eigenaar van het schip; 
 
“het Reiscontract”: Iedere overeenkomst die tussen de Aanbieder en de Reiziger tot 
stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de Aanbieder zich 
tegenover de Reiziger verbindt tot vervoer  aan boord van zijn schip en waarop deze 
reisvoorwaarden van toepassing zijn; 
 
“Reiziger”: een persoon die deelneemt aan alle acties aan boord met wie Aanbieder een 
Reiscontract sluit tegen een Reissom  
“het Schip”: Het schip waarop de zeiltocht, als bedoeld in de overeenkomst, zal 
plaatsvinden; 
 
 “Reissom”: Prijs voor de zeiltocht en overige diensten, zoals vermeld in de 
overeenkomst; 
“Opzegging”: ontbinding zonder terugwerkende kracht; 
“de Voorwaarden”: deze Reisvoorwaarden 2015 Aanbieder;  
“Opvarende”: een persoon die zich aan boord bevindt, waaronder maar niet beperkt tot 
een lid van de bemanning en de Reiziger; 
“BW”: het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 
 
2. Toepasselijkheid 
De Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Aanbieder en de 
Reiziger voortvloeiende uit of verband houdende met het Reiscontract. Van de 
Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De Nederlandse tekst van de 
Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen ervan. 
 
3. Karakter overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Reiziger en bevestiging 
daarvan door de aanbieder,  van het aanbod van de aanbieder, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door bemiddeling van een intermediair. 
  
Aanbieder verbindt zich tegenover de Reiziger en zijn bagage aan boord van het Schip 
uitsluitend over zee te vervoeren. Aanbieder stelt daarbij het Schip in zijn geheel (en met 
bemanning) ter beschikking van de Reiziger. 
Vervoer over zee en binnenwateren aan boord van het Schip, dat deze beide wateren 
bevaart, wordt als vervoer over zee beschouwd. 
Vervoer over zee omvat: 
a. met betrekking tot personen of hun bagage de tijd dat de Reiziger of zijn bagage aan 
boord van het schip verblijft, de tijd van inscheping of ontscheping, alsmede de tijd dat de 
Reiziger of zijn bagage te water wordt vervoerd tussen wal en schip of tussen schip en 
wal, indien de prijs hiervan in de Reissom is inbegrepen of het voor dit hulpvervoer 
gebezigde schip door Aanbieder ter beschikking van de Reiziger is gesteld. Vervoer over 
zee omvat echter niet de tijd dat de Reiziger verblijft in een stationsgebouw, op een kade 
of enige andere haveninstallatie; 
b. met betrekking tot bagage bovendien de tijd dat de Reiziger verblijft in een 



stationsgebouw, op een kade of enige andere haveninstallatie, indien die bagage is 
overgenomen door Aanbieder en niet weer aan de Reiziger is afgeleverd. 
Vervoer over zee omvat niet het verblijf van de Reiziger aan boord van andere schepen 
of aan de wal tijdens zelfgekozen expedities van enigerlei aard. 
Op geen moment dient de overeenkomst tussen Reiziger opgevat te worden als een 
reisovereenkomst in de zin van de Richtlijn 90/314/EEG of de art. 7:500 e.v. BW. 
 
3. Duur van de overeenkomst 
Aanbieder stelt het Schip beschikbaar voor een reis beginnend op de plaats en de datum 
als in de overeenkomst aangegeven en eindigend op de plaats en de datum als in de 
overeenkomst aangegeven. 
  
4. Het Schip 
Aanbieder zal redelijke zorg aanwenden voor het ter beschikking stellen van het Schip 
op de overeengekomen datum in een zeewaardige en schone staat, voldoende bemand, 
uitgerust en bevoorraad voor het uitvoeren van de overeengekomen reis overeenkomstig 
de eisen gebruikelijk in haar branche. 
 
5. De kapitein 
De kapitein voert het Schip. Hij oefent aan boord over alle Opvarenden gezag. 
Gedurende de reis heeft de kapitein volledige zeggenschap over het Schip en hij heeft 
de leiding over alle handelingen met betrekking tot het Schip. De kapitein heeft volledige 
vrijheid om te handelen zoals hem goeddunkt, waaronder maar niet beperkt tot 
handelingen die de kapitein nodig of wenselijk acht om de veiligheid van het Schip of het 
reisgenot van de Reizigers te verzekeren, om te voldoen aan de locale wet of aan de wet 
van de vlaggestaat, om het milieu te sparen of om de orde en tucht aan boord van het 
Schip te handhaven. 
Aanbieder en de kapitein zijn gerechtigd naar eigen goeddunken, en zonder dat dit enige 
aansprakelijkheid voor hen met zich meebrengt, de inscheping of het vervoer te 
weigeren of de ontscheping tijdens welk deel van de reis dan ook te bevelen van elke 
Opvarende die naar hun oordeel een gevaar vormt voor het Schip of voor zichzelf, die in 
onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het 
welzijn van de overige Opvarenden in gevaar brengt. 
 
6. Reissom 
De Reiziger verbindt zich tegenover Aanbieder tot tijdige betaling van de Reissom, welke 
al of niet in termijnen betaalbaar is gesteld. 
Aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen vóór de datum van inscheping de Reissom te 
verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de 
reis. De Reiziger heeft in dat geval het recht het Reiscontract op te zeggen, echter 
uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling van dien aard. 
Na een geldige opzegging door de Reiziger op deze grond zal Aanbieder de eventuele 
reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) Reissom terugbetalen. 
Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Reiziger ontstaan in 
verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de reis, tenzij 
en voor zover de schade is ontstaan uit grove nalatigheid van Aanbieder, geschied hetzij 
met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die 
schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 
 



7. Onverminderd art 18 betreffende aansprakelijkheid van de aanbieder neemt de 
Reiziger voor eigen risico deel aan alle handelingen aan boord en aanvaardt de risico’s 
die voortkomen uit het varen op zee, waaronder maar niet beperkt tot zeeziekte, 
uitglijden, bekneld raken, over boord slaan, lichamelijke blessures en verwondingen, 
hypothermie door onderkoeld raken, giftige zeedieren, verdrinkingsgevaar en ziek 
worden buiten bereik van onmiddellijke specialistische hulp en evacuatie. 
 
 
8. Verplichtingen van de Reiziger 
De Reiziger zal alle toepasselijke wet- en regelgeving van alle bij de reis betrokken 
landen naleven met betrekking tot pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten, 
waaronder maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot douane en het 
wisselen van geld. 
De Reiziger zal zich aan boord fatsoenlijk gedragen en zal aan boord verplicht de 
aanwijzingen en instructies van bemanning en de kapitein prompt opvolgen, bij gebreke 
waarvan de Reiziger aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 
 
 
9. Reisdocumenten en gezondheidsverklaring 
De Reiziger garandeert dat elke hij/zij in het bezit zal zijn van een paspoort (bij aanvang 
van de reis nog min. 6 maanden geldig) en indien noodzakelijk een visum die geldig en 
nodig zijn voor de duur en de route van de overeengekomen reis en voorzien zal zijn van 
elk ander noodzakelijk document om de overeengekomen aanloopplaat(-sen) te 
bezoeken dan wel om in te schepen of te ontschepen op de overeengekomen plaatsen 
van inscheping of ontscheping. 
Door ondertekening van het Reizigerscontract bevestigt de Reiziger tevens dat hij in 
goede gezondheid is, en niet lijdt aan epilepsie, diabetes, hartklachten of enige andere 
aandoening die slechts dankzij consequent medicijngebruik onder controle is. 
Reiziger verklaart tevens eventuele medische bijzonderheden en medicijngebruik direct 
te zullen doorgeven aan Aanbieder. 
 
10. Bagage en ongewenste zaken 
De Reiziger mag geen andere zaken aan boord brengen dan Bagage. 
Bagage van De Reiziger mag geen hinder veroorzaken. 
Zonder uitdrukkelijk gevraagde en verleende toestemming van Aanbieder zijn aan boord 
niet toegelaten: smokkelwaar, verboden verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke 
stoffen of levende dieren. 
De Reiziger garandeert dat de bagage van de Reiziger de genoemde zaken niet bevat. 
Aanbieder is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, 
indien zij vermoedt dat zij, de aard of de gesteldheid van de door de Reiziger aan boord 
gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. Aanbieder zal 
dit onderzoek doen in tegenwoordigheid van de Reiziger of, zo dit niet mogelijk is, in 
tegenwoordigheid van twee personen van wier hulp zij overigens bij de uitvoering van de 
verbintenis geen gebruik maakt. 
 
11. Excursies aan de wal 
Wanneer de Reiziger excursies of andere activiteiten aan de wal organiseert garandeert 
de Reiziger jegens Aanbieder daartoe zelf alle noodzakelijke voorbereidingen te hebben 
getroffen, waaronder maar niet beperkt tot vervoer, uitrusting en proviandering. 



 
12. Beschikbaarheid Schip; Substitutie 
Aanbieder is te allen tijde gerechtigd het Schip te vervangen door een ander schip van 
vergelijkbare grootte en kwaliteit voor de overeengekomen reis. 
  
13. Opzegging door de Reiziger vóór inscheping 
De Reiziger is gerechtigd het Reizigerscontract vóór aanvang van de inscheping, zonder 
opgave van redenen, op te zeggen. Bij ontvangst van het opzeggingsbericht van de 
Reiziger door Aanbieder zijn/blijven echter de volgende percentages van de volledige 
Reissom door de Reiziger verschuldigd: 
Na boeking 15% 
6 mdn – 5 mdn 20% 
5 mdn – 4 mdn 30% 
4 mdn – 3 mdn 40% 
3 mdn – 2 mdn 50% 
2 mdn – 1 mnd 75% 
1 mnd – 1 dag 90% 
Bij afvaart 100% 
Aanbieder zal zich naar redelijkheid inspannen het de plaats alsnog voor dezelfde 
periode of een deel daarvan te verhuren, in welk geval de kosten naar evenredigheid 
worden verminderd. Aanbieder is gerechtigd een vast bedrag van EUR 250,-- 
administratiekosten hierop in te houden. 
 
14. Opzegging door de Reiziger wegens onbeschikbaarheid schip 
De Reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door Aanbieder is 
medegedeeld of hem uit anderen hoofde bekend is dat het Schip niet op de 
overeengekomen plaats en de datum van inscheping te zijner beschikking is of zal 
kunnen zijn. 
Na een geldige opzegging door de Reiziger op deze grond zal Aanbieder de eventueel 
reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) Reissom aan de Reiziger terugbetalen. 
Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Reiziger ontstaan in 
verband met het niet ter beschikking zijn van het Schip, tenzij en voor zover de schade is 
ontstaan uit een grove nalatigheid van Aanbieder, geschied hetzij met het opzet die 
schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er 
waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 
 
15. Opzegging wegens beschadiging schip 
De Reiziger en Aanbieder zijn beiden gerechtigd het Reizigerscontract op te zeggen 
wanneer het Schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te 
zijn dat het Schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard 
is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is. 
Na een geldige opzegging door de Reiziger of door Aanbieder op deze grond zal 
Aanbieder het deel van de Reissom aan de Reiziger terugbetalen evenredig aan dat deel 
van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten 
verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of 
plaats voor de spoedigste ontscheping van de Reizigers. 
Onverminderd het verder in de Voorwaarden bepaalde zijn enerzijds de Reiziger en 
anderzijds Aanbieder jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in 
verband met beschadiging van het Schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit 



een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, 
hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou 
voortvloeien. 
 
16. Bericht van opzegging 
Iedere opzegging geschiedt door telegram of bericht per telex, fax of enig ander 
spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt 
op het ogenblik van ontvangst daarvan. 
 
17. Bij schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is 
Aanbieder aansprakelijk indien er sprake is van grove schuld of opzettelijk handelen, 
aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot de betaalde Reissom 
 
18. Aansprakelijkheid voor dood of letsel 
Aanbieder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger, 
indien een voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit 
voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft 
kunnen vermijden of door een omstandigheid waarvan zulk een vervoerder de gevolgen 
heeft kunnen verhinderen. 
Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de omstandigheid die leidde tot 
schipbreuk, aanvaring, stranding, ontploffing of brand heeft kunnen vermijden, alsmede 
dat zulk een vervoerder heeft kunnen verhinderen dat deze omstandigheid tot een 
dergelijk voorval leidde. 
Gebrekkigheid of slecht functioneren van het Schip of van het materiaal, waarvan hij zich 
voor het vervoer bedient wordt aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig 
vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen heeft kunnen 
verhinderen. 
Dit alles voor zover sprake is van grove nalatigheid of van opzet, hetzij roekeloosheid 
van Aanbieder, en met de wetenschap dat dood of letsel er waarschijnlijk uit zou 
voortvloeien. 
 
19. Aansprakelijkheid voor bagage 
Aanbieder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies 
dan wel beschadiging van bagage, indien een voorval dat hiertoe leidde zich voordeed 
tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die 
een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een vervoerder de 
gevolgen heeft kunnen verhinderen. 
 
20. Geen aansprakelijkheid voor ongewenste zaken 
Aanbieder is ter zake van door de Reiziger aan boord gebrachte zaken die zij, indien zij 
hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele 
schadevergoeding verschuldigd indien de Reiziger wist of behoorde te weten, dat 
Aanbieder de zaken niet ten vervoer zou hebben toegelaten; de Reiziger is alsdan 
aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor Aanbieder voortvloeiend uit de 
aanbieding ten vervoer of uit het vervoer zelf. 
 
21. Geen aansprakelijkheid voor zaken van waarde 
Aanbieder is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging overkomen aan 
geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, 



kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde. 
 
22. Geen aansprakelijkheid voor vertraging 
Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door 
welke oorzaak dan ook, vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden. 
 
23. Geen aansprakelijkheid voor koersafwijking 
Generlei afwijking van de koers tot redding of poging tot redding van mensenlevens of 
goederen en generlei redelijke afwijking van de koers wordt beschouwd als een 
schending van de overeenkomst en Aanbieder is niet aansprakelijk voor enig verlies of 
enige schade daardoor ontstaan. 
 
24. Aansprakelijkheid Reiziger 
Onverminderd art. 10 is de Reiziger verplicht Aanbieder de schade te vergoeden die hij 
of zijn bagage deze berokkende, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door 
een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor 
zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De Reiziger 
kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de hoedanigheid 
of een gebrek van zijn bagage. 
 
25. Aansprakelijkheidsbeperking 
De aansprakelijkheid van Aanbieder in geval van dood of letsel van de Reiziger is 
krachtens art. 8:518 BW beperkt tot een bedrag van EUR 137.000,--. 
De aansprakelijkheid van Aanbieder in geval van verlies of beschadiging van bagage van 
de Reiziger is krachtens art. 8:518 BW beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,-- 
Een en ander laat onverlet het recht van Aanbieder zich te beroepen op de algemene 
aansprakelijkheidsbeperking van titels 7 , 10 en 12 van Boek 8 BW. 
 
26. Wettelijke voorschriften en Verzekering 
Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 Aanbieder beschikt over geldige WA- en cascoverzekeringen. Nu de eventuele 
aansprakelijkheid van Aanbieder krachtens wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten, 
of beperkt tot bepaalde maximale bedragen, is het mogelijk dat de door de Reiziger 
geleden schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. De Reiziger dienen 
derhalve zelf zorg te dragen voor afdoende verzekering tegen dit risico, waaronder maar 
niet beperkt tot een annuleringsverzekering. 
 
 
27. Vrijwaring 
De Reiziger vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van de Reiziger of van derden 
voortvloeiende uit of verband houdende met het Reizigerscontract indien en voor zover 
Aanbieder jegens de Reiziger of jegens die derden tot meer gehouden is dan Aanbieder, 
met inachtneming van alle wettelijke en contractuele middelen ter afwering of beperking 
van aansprakelijkheid, jegens de Reiziger gehouden zou zijn. 
 
28. Beding ten behoeve van hulppersonen 
Aanbieder bedingt alle wettelijke en contractuele middelen welke zij ter afwering, 
beperking of vrijwaring van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Reiziger kan 
inroepen mede ten behoeve van haar bestuursleden, ondergeschikten en hulppersonen 



voor wier gedragingen Aanbieder ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 
 
29. Betaling en verrekening 
De Reiziger verbindt zich tegenover Aanbieder tot tijdige betaling van alle aan Aanbieder 
verschuldigde bedragen. 
Wanneer een overeengekomen betalingstermijn verstrijkt zonder dat de Reiziger aan zijn 
betalingsverplichting heeft voldaan, is de Reiziger in verzuim, zonder dat enige 
ingebrekestelling noodzakelijk is. 
Vanaf het moment waarop de Reiziger in verzuim is tot aan de dag van volledige 
voldoening, is de Reiziger een vertragingsrente verschuldigd van 2% over het 
verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan. 
De Reiziger doet afstand van enig recht op verrekening, korting of opschorting. 
 
30. Opschortingrecht, retentierecht en pandrecht 
Aanbieder is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen jegens de Reiziger op te 
schorten en, meer in het bijzonder, zaken en documenten welke Aanbieder uit welken 
hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden totdat al hetgeen de Reiziger 
aan Aanbieder verschuldigd is, is voldaan. Aanbieder heeft recht op vergoeding door de 
Reiziger van de met betrekking tot de teruggehouden zaken of documenten gemaakte 
kosten. 
Alle zaken van de Reiziger welke Aanbieder onder zich heeft strekken Aanbieder tot 
pand voor al hetgeen de Reiziger aan Aanbieder verschuldigd is. 
 
31. Contractsoverneming en onderbevrachting 
De Reiziger is niet gerechtigd haar rechtsverhouding tot Aanbieder aan een derde over 
te dragen anders dan na uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder. 
 
32. Overmacht  
Indien de Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de 
overeenkomst (verder) uit te voeren,  
is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de 
overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
Dit, onverminderd het recht van de Aanbieder op betaling door de Reiziger voor reeds 
door de Aanbieder verrichte prestaties,  
voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.  
De Aanbieder zal de Reiziger zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de 
hoogte stellen. In geval van opschorting zal de Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 
 
33. Privacy 
Aanbieder gaat uiterst zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonlijke gegevens 
en ruilt, verkoopt of verhuurt deze nooit aan derden tenzij uitdrukkelijk toestemming is 
verleend. Uitzondering hierop wordt slechts gemaakt als de wetgeving dit vereist of een 
bevoegde gerechtelijke instantie Aanbieder hiertoe veroordeelt. 
 
34. Beeldrecht 

Alle beeldmateriaal tot stand gekomen tijdens de reis mag door aanbieder naar eigen 



inzicht vrij van rechten of vergoedingen en al of niet onder naamsvermelding 

gepubliceerd worden, aanbieder behoudt zich het recht voor om in die gevallen 

auteursrecht uit te oefenen. 

 

35. Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aanbieder en de Reiziger is Nederlands recht van 

toepassing. 

 

36. Bevoegde rechter 

Alle geschillen tussen Aanbieder en de Reiziger worden berecht door de bevoegde 

rechter in het arrondissement waar de aanbieder kantoor houdt, behoudens indien 

Aanbieder  als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de 

woon- of vestigingsplaats van de Reiziger. 

 

 

 


