Huis- en Vaarregels Huur Sloep
	
  
Heerlijk genieten en ontspannen op het water!
Maak er voor uw gezelschap en anderen een fijne dag van!
Een paar tips!
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vaar met plezier maar ook met beleid en verstand, denk aan uw medemens: voorkom
geluidsoverlast en respecteer de privacy van de bewoners aan het water, voorkom golfslag bij
woonboten, vissers, roeiers en andere waterrecreanten en gooi geen afval in het water.
De huurder is aansprakelijk voor alle directe- en indirecte schade ook lichamelijke schade.
Voorkom beknelling van ledematen! Houdt ledematen altijd binnenboord ook tijdens het varen en
wees extra alert tijdens het meren.
Denk aan de omgeving en het milieu en voorkom schade aan oevers, nesten e.d. door golfslag.
Houdt de boot netjes en schoon voor de volgende huurders en lever de boot weer op tijd in op de
vertrek locatie. (bij niet schoon inleveren worden schoonmaak kosten inrekening gebracht en bij te
laat inleveren worden extra kosten in rekening gebracht naast de extra huur)
Laat de boot nooit onbeheerd achter.
Bij onverwachte weersverandering als naderend onweer ga zo snel mogelijk naar een veilig plek op
de wal.
Vaart minderen doet u op de motor. Zet de hendel in neutraal en vervolgens in de achteruitstand.
Neem altijd voldoende tijd voor het stilleggen of koers wijzigen.
Verander snelheid en toerental gelijkmatig; niet vol gas vooruit, maar langzaam opbouwen.
De sloep reageert direct op koers wijzigingen; ook hier weer kleine correcties en geen grote
roeruitslag maken.
Kijk altijd goed om u heen en belangrijk kijk ook veelvuldig wat er achter u op het water gebeurd;
andere schepen kunnen u inlopen; laat u zich niet verrassen.

Vaarregels:
•
•
•

•
•
•

•
•

Het varen van een schip onder invloed van alcohol en/of drugs is gevaarlijk, verboden en strafbaar.
De schipper is dus altijd de BoB!
Vaar altijd rechts (stuurboordwal) en neem de geldende snelheid in acht.
Rechts varende schepen hebben voorrang; Grote schepen hebben voorrang op kleine schepen,
Beroepsvaart heeft altijd voorrang: Langzaam varend gaat voor snel varend. MAAR U MAG NOOIT
VOORRANG NEMEN!
Zorg dat u bij beroepsvaart altijd de schipper in de stuurhut kan zien! Dan ziet hij (of zij) u ook!!
Laat duidelijk zien welke manoeuvre u gaat maken: zorg dat tegenliggers en volgers u zien en
begrijpen wat uw plannen zijn. Veel ongelukken gebeuren door twijfel!
Het vaarreglement vraagt van de schipper goed zeemanschap! Dat betekent dat u altijd verplicht
bent alles te doen wat nodig is om de veiligheid van bemanning en schip te waarborgen en een
aanvaring te voorkomen!!
Gebruik de vaarverlichting vanaf de schemering zodat u voor anderen goed zichtbaar bent.
Bij technische problemen, storing of calamiteiten bel ons direct 06-46.82.85.55
Veel vaarplezier gewenst,
Team ’t Vaarhuys
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