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1. AMSTERDAM-BOATS websites 

boothurenamsterdam.com, rentaboatamsterdam.com en amsterdam-boats.com zijn 

websites (‘AMSTERDAM BOATS-websites’) van AMSTERDAM BOATS B.V. AMSTERDAM 

BOATS B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair 

gevestigd te Amsterdam, nummer Kamer van Koophandel: 34135743, (hierna: 

'AMSTERDAM BOATS’). 

 

2. Aanvaarding gebruiksvoorwaarden 

Door één of meerdere AMSTERDAM BOATS-websites te gebruiken, wordt u geacht  kennis 

te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees 

deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens (één van) de AMSTERDAM BOATS-

websites te gebruiken. U dient zich als gebruiker van één of meerdere AMSTERDAM 

BOATS-websites in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een 

verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Indien u niet 

akkoord gaat met één of meerdere gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken 

de AMSTERDAM BOATS-websites. 

 

3. Informatie AMSTERDAM-BOATS websites 

De AMSTERDAM BOATS-websites zijn met zorg samengesteld. AMSTERDAM BOATS spant 

er zich voor in om de inhoud van de AMSTERDAM BOATS-websites regelmatig te 

actualiseren en/of aan te vullen. AMSTERDAM BOATS kan de inhoud van de AMSTERDAM 

BOATS-websites of delen daarvan op elk moment aanpassen en/of tijdelijk en/of 

permanent offline (doen) halen, zonder daarover enige mededeling te doen. AMSTERDAM 

BOATS  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige aanpassing en/of (tijdelijke) 

beëindiging. 

 

Het is mogelijk dat, ondanks de bestede zorg, de AMSTERDAM BOATS-websites informatie 

bevat(ten) die onvolledig en/of onjuist is. AMSTERDAM BOATS garandeert niet dat de op 
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de AMSTERDAM BOATS-websites aangeboden informatie en materiaal up-to-date, 

compleet en/of accuraat is. AMSTERDAM BOATS garandeert ook niet dat de op de 

AMSTERDAM BOATS-websites aangeboden informatie vrij is van bugs en/of virussen. 

 

AMSTERDAM BOATS geeft geen enkele garantie omtrent de juistheid of volledigheid van 

de aanwezige informatie op de AMSTERDAM BOATS-websites. De informatie op de 

AMSTERDAM-BOATS websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 

geen rechten aan de informatie op de AMSTERDAM BOATS-websites worden ontleend.  

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden 

worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze 

informatie, is niet toegestaan. 

 

4. Diensten en voorwaarden 

Indien AMSTERDAM BOATS diensten aan u levert betreffende: (i) het vervoer van één of 

meer personen in het kader van een vaartocht met één of meer boten en/of (ii) het leveren 

van (catering) diensten en/of (drank)consumpties aan boord van één of meer boten en/of 

(iv) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen, dan zijn daarop 

de voorwaarden zoals bepaald in de specifieke overeenkomst met de desbetreffende 

klant(en) van toepassing en de Algemene Leveringsvoorwaarden maken een onderdeel 

van die overeenkomst uit. Indien u via één van de AMSTERDAM BOATS-websites in contact 

treedt met een rederij die geen onderdeel uitmaakt van AMSTERDAM BOATS en met die 

rederij een overeenkomst aangaat, zijn de daarop de voorwaarden van die rederij van 

toepassing. 

 

5. Intellectuele eigendomsrechten 

Op de AMSTERDAM BOATS-websites rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief 

toebehoren aan AMSTERDAM BOATS of die AMSTERDAM BOATS (exclusief) in licentie 

heeft. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van de AMSTERDAM 
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BOATS- websites worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van AMSTERDAM BOATS. 

 

6. Beoordelingen 

De beoordeling die u op de AMSTERDAM BOATS-websites aantreft zijn persoonlijke 

ervaringen en meningen van gasten die via de AMSTERDAM BOATS-websites een boot 

hebben gereserveerd en na hun vaartocht een vragenlijst hebben ingevuld. Een 

beoordeling geeft uitsluitend de mening weer van de desbetreffende beoordelaar en het 

gaat niet om één beoordeling van medewerkers van AMSTERDAM BOATS en/of van 

gasten die niet via (één van) de AMSTERDAM BOATS-websites een boot hebben gehuurd. 

AMSTERDAM BOATS plaats de beoordelingen zonder deze aan te passen en 

geautomatiseerd, maar behoud zich het recht voor recensies te verwijderen (en/of te 

redigeren) voor zover daartoe redelijkerwijs aanleiding is. Dat kan bijvoorbeeld het geval 

zijn bij: 

§ discriminerende of beledigende commentaren; 

§ onbehoorlijk taalgebruik; 

§ het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Engels; 

§ onbehoorlijk of hinderlijk gedrag; 

§ het zich voordoen als een andere persoon; 

§ het plaatsen van commerciële boodschappen; 

§ handelen in strijd met de wet- en/of regelgeving; 

§ Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, 

kranten, tijdschriften en boeken); 

§ Het plaatsen van teksten die geen betrekking hebben op een via (een van de) 

AMSTERDAM BOATS-websites geboekte vaartocht; 

§ het noemen van privacygevoelige gegevens, zonder dat dat daarvoor de vereiste 

toestemmingen zijn verkregen; 
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Door een beoordeling te verzenden naar AMSTERDAM BOATS-websites geeft u 

AMSTERDAM BOATS toestemming om uw beoordeling te gebruiken in de uitingen c.q. 

publicaties van AMSTERDAM BOATS op de AMSTERDAM BOATS-websites en/of reclame-

uitingen zoals brochures. Beoordelingen worden voorafgaand aan plaatsing door de 

AMSTERDAM BOATS gelezen en AMSTERDAM BOATS behoudt zich te allen tijde het recht 

voor deze niet goed te keuren of te plaatsen. Het is niet toegestaan om beoordelingen 

van de AMSTERDAM BOATS- websites geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te bewerken of 

te publiceren, zonder schriftelijke toestemming van AMSTERDAM BOATS. 

 

7. Koppelingen 

Eventuele koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden 

uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat 

AMSTERDAM BOATS de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. 

AMSTERDAM BOATS staat niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Aangezien 

deze bronnen door derden worden bijgehouden, draagt AMSTERDAM BOATS niet de 

verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie en 

AMSTERDAM BOATS is niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. 

 

8. Overige disclaimers 

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de AMSTERDAM-BOATS websites komt voor 

uw eigen risico. AMSTERDAM BOATS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of 

zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op de  AMSTERDAM 

BOATS-websites of de eventuele onmogelijkheid (een deel van) de AMSTERDAM BOATS-

websites te kunnen raadplegen. AMSTERDAM BOATS is voorts niet aansprakelijk voor 

schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de 

onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de AMSTERDAM BOATS-website(s) 

beschikbaar is. AMSTERDAM BOATS is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) 

diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de AMSTERDAM BOATS-
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websites worden aangeboden. AMSTERDAM BOATS is niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar (één of 

meerdere van de) AMSTERDAM BOATS-websites, daaronder begrepen – maar niet 

beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 

elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door 

derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie 

en overbrenging van virussen. U vrijwaart AMSTERDAM BOATS voor alle schade als gevolg 

van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze 

gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of 

voortvloeien uit uw gebruik van (één of meerdere van) de AMSTERDAM BOATS-websites. 

 

9. Contact 

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoekt 

AMSTERDAM BOATS  u om AMSTERDAM BOATS direct hiervan op de hoogte te stellen 

door onverwijld een e-mail te zenden. Klik hier voor ons contactformulier. 

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover wettelijk is 

toegestaan wordt de Rechtbank Amsterdam aangewezen om kennis te nemen van alle 

geschillen omtrent deze gebruiksvoorwaarden. 
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