
Algemene voorwaarden Restaurant Eemlust 
Partyschip MPS De Amer 

Betaling: 
De betaling geschied in twee termijnen.  
 
1e Termijn: 
Nadat de aanbetaling, de huur van partyschip De Amer, door u is voldaan is uw reservering definitief. Zolang hier 
niet aan is voldaan, hebben wij het recht om de reservering te annuleren. Uw reservering is geldig vanaf het 
moment dat het eerste termijn is voldaan. 
2e Termijn: 
Na afloop van de partij dient de 2e termijn (het resterende bedrag) voldaan te worden. Deze betaling kunt u 
contant, met pin of creditcard doen.  
 
Annulering: 
Aan annuleringen na het betalen van het 1e termijn zijn de volgende kosten verbonden; 
Annulering tot 8 weken voor de partij:   50% van de aanbetaling 
Annulering binnen 4 weken voor de partij:   75% van de aanbetaling 
Bij no-show:      100% van de aanbetaling 
N.B. Een annulering dient u schriftelijk aan ons door te geven. 
Bij telefonische annulering verzoeken wij u tevens een schriftelijke bevestiging te versturen. 
 
Aantal personen: 
Op basis van het opgegeven aantal personen wordt de offerte gemaakt. 
Dit aantal kunt u tot 1 week voor de partij nog wijzigen, maar mag niet hoger zijn dan het toegestane aantal 
gasten aanboord van het schip (zie: korte info).  
Bij het verschijnen van meer/minder gasten dan het opgegeven aantal, zonder berichtgeving, zullen deze in 
rekening gebracht worden. 
Datum 
De offerte geldt alleen voor de vastgestelde datum/data. Het wijzigen van deze datum/data kan alleen in overleg 
met de directie. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.  
Overigen: 

1. Onder de ‘klant’ wordt verstaan: opdrachtgever, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegde 
vertegenwoordiger van de organisatie of het bedrijf, dan wel alle deelnemers aan door Eemlust V.O.F. 
georganiseerde activiteiten. 

2. Indien de Amer door overmacht uw evenement niet kan verzorgen zullen alle aanbetalingen aan u 
geretourneerd worden. Wij zullen als u dit wenst zorg dragen voor een andere locatie c.q. schip. 
Restaurant Eemlust is niet verplicht om over te gaan tot enige schadevergoeding. 

3. Uit veiligheidsoverwegingen is het de gasten verboden zich te begeven in de machinekamer, door 
touwen/zeilen afgesloten ruimtes op  het schip. 

4. Het is de gasten verboden om touwen/zeilen los te maken zonder toestemming, alle schade die 
voorkomt uit het negeren hiervan zijn voor de opdrachtgever. 

5. Tijdens de partij bent u verplicht om van onze eigen catering gebruik te maken. 
6. De Amer wordt alleen bestuurd door eigen bemanning. 
7. Het personeel van de Amer heeft te allen tijde recht om van koers te veranderen of de tocht te staken als 

dit voor de veiligheid van het schip, personeel en passagiers van belang is. 
8. Alle opvarenden dienen te allen tijde de aanwijzingen van de bemanning op te volgen.  
9. Als de klant of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen zich tijdens de vaartocht naar 

het oordeel van de bemanning misdraagt, dan is de bemanning bevoegd de vaartocht te beëindigen en 
de klant en de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen te gelasten van boord te gaan. 
De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde of nog te betalen geldbedragen. 

10. Op de Amer is het verboden om gebruik te maken van rijst, confetti, vuurwerk e.d. 
11. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. 
12. Alle schade aan het interieur van de Amer veroorzaakt door gasten wordt in rekening gebracht bij de 

opdrachtgever. 
13. Restaurant Eemlust is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen of 

persoonlijk letsel. 
14. Alle prijzen vernoemd zijn incl.  B.T.W. 
15. Kosten die niet zijn inbegrepen bij de huurprijs van de boot zijn: eventuele voor vaarkosten, sluis-, 

haven- en bruggelden. 
Verzoeken: 

 Vermeld op uw uitnodiging duidelijk dat het feest op partyschip de Amer plaatsvindt, zodat uw gasten 
zich meteen naar het schip kunnen begeven en niet naar restaurant Eemlust. Het restaurant heeft niet 
altijd plaats en de tijd om groepen voor of na de partij op te vangen. 

 Let op bij het parkeren van de auto`s dat er plaats overblijft voor de gasten van het restaurant. 

 Probeer bij avondtochten rekening te houden met geluidsoverlast. 
Geef speciale dieetwensen en andere verzoeken tijdig door zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 


