
Verhuur boten Willem 3 voor de Head of the River Amstel  

 
Wanneer het niet mogelijk is om je eigen boot mee te nemen voor de Head of the River Amstel, kun je 

een boot huren van Willem 3.  

Stuur in dat geval een mail naar wedstrijdsecretariaat@headoftheriver.nl met het type boot dat je wil 

huren en de naam en contactgegevens van de contactpersoon. 

Voorwaarden voor verhuur 

Beschikbaarheid 

In de eerste week van februari (op zijn vroegst) is bekend of en welke boten beschikbaar zijn voor 

verhuur. Eerst worden de boten voor deelnemende Willem III ploegen ingeroosterd. 

Huur en coxbox  

• De kosten voor het huren van de boot zijn € 250,- voor een acht en € 150,- voor een vier; 

• Je dient zelf in het bezit te zijn van een goed functionerende coxbox; 

• De boot heeft boxen en een coxbox plug. 

Betaling van de huur 

De huur voor de boot moet uiterlijk 14 kalenderdagen voor het weekend van de Head of the River 

Amstel zijn voldaan. Na ontvangst van de huur wordt de reservering van de boot per mail definitief 

bevestigd. 

Overmaken kan op twee manieren: 

1) Door middel van een overschrijving op bankrekening NL18RABO0300576250 

BIC- nr. RABONL2U op naam van Roeivereeniging Willem III; of 

2) Door middel van een paypal betaling naar matcom@willem3.nl. 

In beide gevallen onder vermelding van “Head of the River Amstel, naam van de boot en het 

emailadres”. 

Wanneer de huur niet is ontvangen om 00.00 u van de uiterste betaaldag, wordt de boot gereserveerd 

voor andere mogelijke geïnteresseerden. 

Schade 

In geval van schade aan een boot moet dit direct worden gemeld aan: 

Wedstrijdsecretariaat Head of the River   Materiaalcommissaris Willem III 

wedstrijdsecretatriaat@headoftheriver.nl    Ewoud de Boer  

Tel:  06-23481749      matcom@willem3.nl  

        Tel. +31 624561772 

 

De contactpersoon die de boot heeft gehuurd is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van 

alle kosten voortvloeiend uit de ontstane schade, te weten: 

a) Alle schade die niet gedekt is door de verzekering van Willem III; en 

b) Alle schade die niet gedekt is door een andere groep of individu (aansprakelijke derde); en  

c) De kosten voor het eigen risico van € 250,- dat Willem III betaalt in geval van een 

schadeclaim. 

Wanneer het onverhoopt niet lukt om een boot van Willem III te huren doen wij onze uiterste best om 

je te helpen bij het huren van een boot bij een andere vereniging in Amsterdam.  
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