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Instructies

Problemen &
oplossingen

Instructions

Reserveer online, mogelijk tot 10 minuten
van te voren. Na bevestiging, volg het onderstaande plan.

Book online, this is possible up to 10
minutes before departure. If you received
your confirmation follow the steps below.

Sleutel: Met uw code kunt u uw sleutel uit
de sleutelkluis halen.

Key: with your personal code you can take
your key out of the locker.

1 Check of de plug in de zelf lozer zit
Deze zijn te vinden links en rechts achter op
de vloer van de sloep. Knik de hendel een
kwartslag en ze zitten vast. Als ze er al in
zitten is dat ook prima.

1 Check if the draining plugs are closed
These plugs are located at the back of the
boat on the floor (left & right). Put the plug
in the hole and turn handle downwards.

2 Check of stekker uit het stopcontact is
Deze zit vast aan de laadpaal. Als de stekker
er al uit is, is dat ook goed (sloep kan 10-12
uur varen zonder op te laden).

2 Check if the electricity is unplugged
Put the cable on the dock. If it is already
plugged out, this is okay as well. (boat can
operate 10-12 hours without charging)

3 Zet de boot op contact
Steek de sleutel in het contact en draai een
kwartslag.

3 Turn the boat (power) on
Put the key in the contact and turn one
quarter.

4 Maak de touwen los
De boot zit vast op één of meer plaatsen.
Maak de knopen los en leg de touwen IN de
boot

4 Disconnect the ropes
Make sure all lines are untied. The boat
could be tied at different spots. Make sure
the ropes are IN the boat.

5 Gaan varen
U gaat varen door de gashendel naar voren
of naar achter te bewegen. Wijst de hendel
omhoog dan wordt er geen gas gegeven/ is
er geen aandrijving.

5 To depart
One can now use the gas handle to go
“forward” or “backwards”. Is the handle on
the right side of the steering wheel upwards, then the boat is in neutral.

Veel plezier!

Have fun!

6 Klaar met varen?
Leg de boot op tijd aan, meld eventuele
schade altijd. Leg de boot goed vast aan de
kade, controleer of de gas hendel in de neutraal staat, haal de sleutel eruit & plaats de
laadstekker in de boot. Let op: Om de huurperiode (en betaling) te stoppen plaatst u
de sleutel terug in de kluis.

6 Coming back?
Please make sure you are back in time.
Please report damage. Make sure the boat is
tied to the dock, the throttle is turned upwards (Neutral). Take the key out. Please
put the electricity plug is in the boat. To stop
your rental (and payment) please put the
key back in the key locker.
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Tijdens het varen kunt u tegen een aantal
problemen aan lopen. Zie hieronder een
aantal voor de hand liggende oplossingen.

During your rental time you could experience some difficulties. Blow you will find
frequent problems & easy solutions.

Vaart uw boot ineens heel langzaam?
Dan zitten er waarschijnlijk water planten in
uw schroef.
Oplossing
1.1 Zet de boot in neutraal
1.2 Draai de sleutel een kwart terug
1.3 Haal de sleutel uit het contact
1.5 Draai het stuur helemaal naar links of
rechts
1.6 Haal vervolgens met uw hand de planten
uit de schroef

Is your boat suddenly very slow?
Then you probably have water plants in
your screw.
Solution
1.1 Put the gas handle in neutral
1.2 Turn the key back one quarter
1.3 Take the key out of the contact
1.5 Turn you steering wheel all the way left
(or right)
1.6 Put your hand in the water and remove
the plants from the screw with your hand

De boot doet ineens niks meer
De boot doet helemaal niks meer. Waarschijnlijk is uw zekering gesprongen.
Oplossing
2.1 Verwijder het achterste zit kussen van de
boot
2.2 Doe de klep open
2.3 Ga opzoek naar de zekering automaat
2.4 Klik de zekering de andere kant op

The boat is suddenly without power
You boat stopped working. You probably
have a blown fuse
Solution
2.1 Remove the seating pillow at the back of
the boat
2.2 Open the hatch
2.3 Find the fuse
2.4 Switch the fuse the other way

TIPS
1 De hoofdvaart van Giethoorn is 1richtingsverkeer van Zuid naar Noord
2 In het hoofdseizoen kunnen vaartijden
langer worden i.v.m. de drukte op het water

TIPS
1 The main canal in Giethoorn is a one-way
street from South to the North
2 In high season it will take you longer to get
back to the boat rental due to the high
amount of boats on the water
3 On your way back from the lake to the
boat rental take the canal number 5
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3 Als u op de terugweg vanaf het meer komt
vaart u bij nummer 5 weer de vaart in

Questions? Please call 0031 (0)521-360 606
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Vragen? Bel gerust 0031 521-513736
Vragen: bel 0031 (0)521-360 606

Problems &
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