CONDIÇÕES DE ALUGUER

1 – Condições de pagamento
O pagamento das diárias inclui o aluguer da embarcação, da sua palamenta e
equipamentos electrónicos, de acordo com o “Inventário de Bordo”. O valor incluí uma
taxa de limpeza e o seguro obrigatório.
Adicionalmente será cobrada uma caução para cobrir pequenos danos na
embarcação.
A embarcação será entregue pronta para uso e em perfeitas condições.
Os pagamentos devem ser:
- 50% do valor com a reserva ;
- 50% em numerário ou cheque com o embarque;
- As diárias são de 24h / Pacote mínimo de dois dias e uma noite (duas diárias).
- Não aceitamos cartões de crédito ou débito.

2 – Depósito de caução
Em caso de perda ou dano causado pelo cliente em algum equipamento da
embarcação, a Ânima Durius reterá o valor correspondente ao seu conserto ou
compra.
O depósito da caução deverá ser realizado pelo cliente antes do embarque.
A caução é aceite em numerário, cheque ou assinatura de um “Termo de Caução” e
será devolvida na íntegra, em caso da não existência de dano ou defeito na
embarcação causados pelo cliente, constatados após o regresso à base da Ânima
Durius.
O valor da caução é de € 500.

3 – Obrigações da Ânima Durius
A Ânima Durius está obrigada a entregar a embarcação ao cliente em perfeitas
condições de funcionamento, sem qualquer defeito operacional, limpa e com os
tanques de água e de combustível cheios.
A Ânima Durius fará o possível para reparar ou trocar qualquer equipamento que
venha a sofrer dano durante o período do aluguer, desde que avisada tão logo ocorra
a falha.
4 – Obrigações do cliente
Após recepção da embarcação, todas as despesas referentes a atracações em
marinas, combustível, água e limpezas no barco, decorrem por conta do cliente.

Qualquer acidente ou dano envolvendo a embarcação, seus pertences e
equipamentos durante o período do aluguer, deverá ser imediatamente comunicado à
Ânima Durius.
O cliente deve respeitar todos os regulamentos e regras para manter a embarcação e
seus pertences em perfeitas condições, bem como navegar e operar a embarcação de
forma responsável e de acordo com as normas de navegação.
O cliente não pode alugar a embarcação a terceiros, participar em regatas, fazer uso
comercial ou em publicidade. É proibido o reboque de qualquer outra embarcação
(caiaques, jet-ski, pranchas, lanchas, veleiros, etc.), e de se deslocar à vela ou a
motor, após o pôr-do-sol.
O cliente não pode navegar ou operar a embarcação sob o efeito de álcool ou
qualquer substância ilegal.
É proibido o embarque de animais de estimação.
É proibido o uso de churrasqueira, fumar dentro da cabine do barco, fazer uso de
incensos e velas.

5 – Entrega do veleiro ao cliente
O cliente receberá a embarcação na base da Ânima Durius, na Foz do Távora, na data
e hora combinados. Durante a entrega da embarcação, o cliente tem a obrigação de
examinar cuidadosamente as condições da mesma e dos seus equipamentos, de
acordo com o “Termo de Vistoria”, datando e assinando o mesmo.
Qualquer possível reclamação ou descontentamento deverão ser notificados antes do
início da navegação. Defeitos não detectados pela Ânima Durius na hora da entrega,
bem como dos que possam vir a ocorrer durante o aluguer, não dão o direito ao cliente
de pedir reduções ou indemnizações dos valores pagos.
Sempre que solicitado, o cliente, ou a pessoa por ele designada para ser encarregue
da navegação, deverá provar estar apta a operar a embarcação de forma segura, e de
acordo com as normas de navegação.
Se até ao momento do embarque o cliente não apresentar a habilitação válida e
necessária para a condução da embarcação, a Ânima Durius reserva-se ao direito de
não entregar a embarcação. Em caso de cancelamento por este motivo, a empresa
não restituirá os valores já pagos.

6 – Retorno do veleiro à Ânima Durius
O cliente tem por obrigação regressar com a embarcação à base da Ânima Durius, na
data e hora estabelecidas. A Ânima Durius deverá ser informada pelo cliente com 15
minutos de antecedência da sua aproximação à Foz do Távora.
Se, porventura, não for possível o retorno na data e hora acertados, o cliente deverá
informar a Ânima Durius o mais rápido possível. Caso a embarcação não retorne na
hora e data acordadas no contrato, sem a concordância da Ânima Durius, o mesmo
pagará uma taxa de valor igual a uma diária e assim sucessivamente por dia de
atraso.

Os encargos com o combustível:
- Stella Maris - cobrados à taxa de 6 Lts/h, verificados no contador de horas do motor.
- Caota – cobrados com base nos litros em falta no depósito.
Solicite informações sobre o preço por litro cobrado à data!
O lixo existente a bordo deve ser acondicionado em sacos de lixo fechados, para que
sejam removidos pela equipe de limpeza.
Caberá ao cliente a responsabilidade de verificar se todos os pertences pessoais da
tripulação foram desembarcados.
Baseada no “Termo de Vistoria”, assinado na entrega da embarcação, será realizada
uma nova inspecção, junto do cliente, para que seja verificado o bom estado de todos
os equipamentos.

7 – Seguro
O Seguro Obrigatório cobre o valor da embarcação em caso de perda total.
Incluí ainda € 100.000,00 de responsabilidade civil; € 10.000,00 danos próprios;
€ 20.000,00 por morte ou invalidez permanente e € 3.500,00 em despesas de
tratamento.
O valor da taxa de seguro está incluído no valor do aluguer.

8 - Cancelamentos
A) Cancelamentos pelo cliente:
As devoluções do sinal de reserva em caso de cancelamento serão realizadas da
seguinte forma:
Devolução de 90% do sinal para cancelamentos até 31 dias da data do embarque.
Devolução de 80% do sinal para cancelamentos entre 10 a 30 dias da data do
embarque.
Não haverá devoluções do sinal pago para cancelamentos com menos de 10 dias da
data do embarque.
B) Cancelamentos pela Ânima Durius:
Ocorrendo algum caso fortuito ou motivo de força maior que impeça a partida da
embarcação, a Ânima Durius fica autorizada a cancelar o aluguer, mediante a
restituição na totalidade dos depósitos efectuados ou, em comum acordo, fixar nova
data para o aluguer, não assistindo ao cliente o direito a indemnização de qualquer
outra natureza.

