
 
 Reglement sloepen  
 
Uitgifte  

o De borgsom dient voor afvaart bij verhuurder te worden voldaan.  
o De sloep wordt uitgegeven met een volle brandstoftank, u dient de sloep weer met volle tank in te leveren.  
o Een vaarbewijs is niet nodig, wel dient huurder in het bezit te zijn van ruime ervaring als schipper op sloepen of 

motorboten van soortgelijke lengte. Verhuurder behoudt het voorrecht het uitvaren van boten te verbieden wanneer 
zich geen, ‘aan het roer bekwaam persoon bevindt’. De minimumleeftijd van de schipper is 23 jaar. 

o Verhuurder geeft voor afvaart een duidelijke instructie over het gebruik van de motor en het manoeuvreren met de 
sloep.  

o Voor afvaart dient huurder de boot en toebehoren te controleren aan de hand van de door verhuurder beschikbaar 
gestelde conditie- en inventarislijst. Deze lijst dient door huurder en verhuurder in overeenstemming voor akkoord te 
worden ondertekend.  

 
Veiligheid  

o Huurder gebruikt het vaartuig als een goed huurder en goed schipper, met inachtneming van de door verhuurder 
meegedeelde voorschriften.  

o Een schipper draagt het risico en de verantwoordelijkheid aan boord voor het schip en de opvarenden. Het is niet 
toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te varen. Alle opvarenden dienen te allen tijde en zonder vertraging 
de aanwijzingen en commando’s van de schipper op te volgen  

o Bij windkracht 6 of meer mag er niet worden uitgevaren.  
o Het dragen van een reddingsvest is verplicht:  

  ü Voor opvarenden die niet kunnen zwemmen  
ü Bij het dragen van 2 delen van een regenuitrusting  
ü In elke situatie waarin een opvarende zich niet prettig voelt aan boord  

o Verhuurder behoudt het recht om op grond van de (verwachte) weersomstandigheden en vanuit het oogpunt van 
veiligheid en behoud de sloep niet uit te laten varen.  

 
Aan boord  

o Huisdieren aan boord zijn niet toegestaan  
o Roken aan boord is niet toegestaan.  
o  Sta niet met schoeisel direct op de kussens. Gebruik de mat of haal het kussen weg  
o Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke eigendommen  
o Bij meerdaagse tochten: controleer elke dag de motor conform de zich aan boord bevindende motorinstructie.  
o Bij aanslaan van het motoralarm of het ontbreken van waterkoeling gelijk de motor afzetten en contact opnemen met 

verhuurder  
o Het neer- en opklappen van de buiskap uitvoeren conform meegedeelde instructies. Het is niet toegestaan om op de 

(neergeklapte) buiskap te zitten of ertegenaan te leunen  
o Het gebruik van voldoende stootwillen bij het afmeren en wegvaren is verplicht. De schipper dient opvarenden op de 

juiste manier te instrueren zodanig dat direct contact tussen de boot en de wal wordt voorkomen.  
o Vaar niet onnodig hard en hou de golfslag beperkt. Huurder dient rekening te houden met de walbeschoeiing en 

eventueel broedende vogels die lijden onder te veel golfslag.  
o Er mogen geen andere boten gesleept worden. 

 
Schade en meldingsplicht  

o Huurder is verplicht om elk geval van storing, schade, verlies, diefstal of vastlopen zonder vertraging te melden bij de 
verhuurder  

o Kosten als gevolg van het niet naleven van deze meldingsplicht zijn geheel voor rekening van de huurder.  
 
Inname van de boot  

o De sloep dient schoon, compleet en op tijd conform huurcontract te worden teruggebracht, in dezelfde staat als waarin 
huurder de boot heeft meegekregen.  

o Bij te laat inleveren wordt EUR 40,00 per uur gerekend, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden 
toegerekend.  

o Indien de boot naar oordeel van verhuurder niet schoon is ingeleverd worden kosten in rekening gebracht van EUR 
40,00. Huurder kan de vooraf ook afspreken om de schoonmaak uit te besteden voor EUR 30,00.  

o Bij schade wordt de borgsom in zijn geheel ingehouden, waarna huurder binnen een week na inname van de boot een 
prijsopgave ontvangt met de herstelkosten. Het eventuele restant van de borgsom wordt binnen dezelfde week 
teruggestort aan huurder.  

 


