
Versie december 2021, geldig tot deze versie wordt vervangen. Kijk op 
http://rederijvanegmond.com/wp-
content/uploads/docs/Bevestigen_Annuleren_Corona.pdf voor de actuele versie van dit 
document. 

Bevestigen, annuleren en de Covid19-maatregelen 
Je bevestigt je vaart op Mr Grey definitief door een aanbetaling van € 200 te doen. Deze kun 
je overmaken op onze bankrekening NL36 ABNA 043 42 47 669 t.n.v. Rederij Van Egmond 
onder vermelding van “aanbetaling Mr Grey” + datum. Als je een Nederlandse bankrekening 
hebt, kunnen we je ook een Tikkie sturen. Deze aanbetaling brengen we in mindering op de 
eindafrekening. 
 
Annuleren 
Wil je de vaart annuleren nadat je deze bevestigd hebt? Dan brengen we € 75 
administratiekosten in rekening. Deze houden we in op de aanbetaling, het restant storten 
we binnen 14 dagen terug op je bankrekening. Je ontvangt hiervan een factuur.  
Boek je binnen 18 maanden een nieuwe vaart, dan brengen we deze administratiekosten in 
mindering op het totaalbedrag van je volgende vaart.  
 
Aanvullend hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:  
 
Pandemieën, ziekte en annuleren 
We leven in een nieuwe wereld waarin pandemieën nu niet alleen theoretisch maar ook een 
reëel risico zijn. Iedereen is zich er inmiddels van bewust dat er maatregelen kunnen worden 
opgelegd die ons beperken in ons gedrag. De risico’s die dat met zich meebrengt, moeten we 
samen dragen. Daarom kunnen we niet langer vaarten kosteloos annuleren ‘vanwege 
Corona’.  
 
Als we een bevestigde vaart niet kunnen uitvoeren vanwege tijdelijke maatregelen van de 
overheid, bedoeld om besmettelijke ziektes tegen te gaan, is de klant €75 
administratiekosten verschuldigd. Deze houden we in op de aanbetaling, het restant storten 
we binnen 14 dagen terug op je bankrekening. Je ontvangt hiervan een factuur. Boek je 
binnen 18 maanden een nieuwe vaart, dan brengen we deze administratiekosten in 
mindering op het totaalbedrag van je volgende vaart. 
 
De klant kan zich niet beroepen op overmacht voor omstandigheden bij de klant die 
gerelateerd zijn aan de Coronapandemie zoals ziekte, een positieve PCR-test, ingetrokken 
toestemming van management, angst voor besmetting en andere gezondheidsgerelateerde 
redenen. 
 
Als we een vaart niet kunnen uitvoeren vanwege (veranderde) omstandigheden bij de klant, 
is de klant in alle gevallen €75 administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten 
brengen we in mindering op de prijs van een eventuele nieuwe boeking door de klant 
binnen 18 kalendermaanden van de geannuleerde vaart. 
 
 
Daarnaast kunnen we aanvullende bedragen in rekening brengen, volgens dit schema: 

http://rederijvanegmond.com/wp-content/uploads/docs/Bevestigen_Annuleren_Corona.pdf
http://rederijvanegmond.com/wp-content/uploads/docs/Bevestigen_Annuleren_Corona.pdf


o Tot 7 dagen voor aanvang vaart: alleen bovengenoemde € 75 
administratiekosten. 

o Tot 72 uur voor aanvang vaart: 40% van de overeengekomen boothuurprijs 
(inclusief € 75 administratiekosten) voor Mr Grey, plus de kosten voor eventuele 
afspraken met toeleveranciers zoals cateraars en schippers op basis van hun 
annuleringsvoorwaarden. Het totaalbedrag van deze kosten wordt in mindering 
gebracht op een eventuele nieuwe vaart die de klant boekt binnen 18 
kalendermaanden. 

o Tot 36 uur voor aanvang vaart: 70% van de overeengekomen boothuurprijs 
(inclusief € 75 administratiekosten) voor Mr Grey, plus de kosten voor eventuele 
afspraken met toeleveranciers zoals cateraars en schippers op basis van hun 
annuleringsvoorwaarden. Boekt de klant een nieuwe vaart op Mr Grey binnen 18 
kalendermaanden, dan heeft de klant recht op 35% korting op de boothuur. 

o Minder dan 36 uur voor aanvang vaart: 100% van de overeengekomen 
boothuurprijs (inclusief € 75 administratiekosten) voor Mr Grey, plus de kosten 
voor eventuele afspraken met toeleveranciers zoals cateraars en schippers op 
basis van hun annuleringsvoorwaarden. Boekt de klant een nieuwe vaart op Mr 
Grey binnen 18 kalendermaanden, dan heeft de klant recht op 35% korting op de 
boothuur. 
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