NEDERLANDS
Samenvatting contract bootverhuur en regels
Waterpolitie / Summertime
U wordt op de waterfiets met elektromotor naar de boot
gebracht. Bij het opstappen op de waterfiets eerst de
zwaardere personen en dan de lichtere als laatste. Bij de
boot aangekomen een voor een overstappen

Als u op de boot stapt, SCHOENEN
UITTREKKEN. !!!!
Controleer of de schroef geen schade
heeft
Hierna wordt uitgelegd hoe de boot
functioneert
1 Langzaam wegvaren, in een
loodrechte lijn tot 300 meter uit de
kust, VAAR TUSSEN DE 2 GELE
BOEIEN NAAR BUITEN EN NAAR
BINNEN (300m is 50 meter verder als
de gele boeien)
(Vaar NOOIT over een boei. De schroef
zal kapot gaan door de ketting.)
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Dan mag u pas gas geven en links of rechts varen. Houd
minstens deze afstand tot de kust,
Mocht u toch ergens richting kust varen, dan altijd
langzaam en in een loodrechte lijn naar en van de kust
varen. LETOP, hier is de politie zeer streng in en wordt met
hoge boetes bestraft. De 300 meter afstand is niet
aangegeven op het Gardameer, maar zorg dat je een flinke
afstand behoud. Houd ook minstens 300 m afstand van
andere boten
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Belangrijk – als u op 300 meter afstand bent omdraaien en
kust bekijken. U ziet de waterglijbanen van Caneva
(oriëntatie). Niet verwisselen met Gardaland. Dit ligt ten
zuiden van ons.
De Zuid kust van het Gardameer is erg laag. Vanaf de
Gardaland toren tot aan Descenzano minstens 600
meter van de kust blijven
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2- Ook in havens en tot 300 meter buiten de haven
langzaam varen. In de haven rechts varen. Mocht je geen
ervaring hebben met bootvaren, niet de havens binnen
varen daar ze klein zijn en weinig plaats bieden om te
draaien of aan te leggen. Hierdoor kan snel schade aan de
huurboot of andere boot ontstaan. Lazise oude haven en
Sirmione zijn verboden voor privé en huurboten, alleen
toegankelijk voor beroeps vaartuigen
3 - Bij opkomend slecht weer of sterke wind met golfslag
snel terugkomen. Het weer kan snel omslaan
op het Gardameer. In noodgeval de dichtstbijzijnde haven
opzoeken en bellen.
4 - Houd u zich aan de vaarregels. Deze worden u
uitgelegd voor u wegvaart. Bij twijfel gas terug
5 - Vaart u rechtuit en kijk goed voor u een bocht maakt.
Geen zigzag. VAAR NIET onder bruggen door vanwege
het zonnedak
6 - Een boot is net als een auto gehomologeerd voor een
bepaald aantal Personen. Er mogen niet meer personen
aan boord zijn als op de Folder staat aangegeven..
Kinderen en baby's tellen als personen !!!!!
7 - Varen onder invloed is streng verboden ( gevangenis
straffen bij ongeval )
Ook onverantwoordelijk of gevaarlijk varen wordt streng
bestraft.
8 - Waterski, wakeboard of andere objecten die worden
voortgetrokken minstens 500m uit de kust en alleen met
geldig vaarbewijs!!!.
9- In het noorden ( vanaf Malcesine) van het Gardameer
geld een verbod voor motorboten (zie kaart op boot )
10- Beroeps vaartuigen ( rondvaart boten, politie etc )
mogen absoluut niet gehinderd worden in havengebied of
op het meer. Blijf uit hun route.

11 Pas op voor rotsen onder het wateroppervlak in de
buurt van de kust ( zet iemand op de punt en vaar zeer
langzaam). De meesten schades worden hierdoor
veroorzaakt. Sommige plaatsen hebben kliffen. ( Zie kaart
die we je geven ) Blijf ver uit de buurt.
A - Komt u op tijd terug voor de volgende huurder. 5
minuten voor tijd om na te kunnen tanken .
Te laat terugkomen wordt in rekening gebracht. 1€ per
minuut. Mocht u willen verlengen moet u tijdig bellen om te
vragen of de boot vrij is en aangeven voor hoelang u wilt
verlengen. Is de boot vrij brengen we alleen het verschil in
rekening.
B - De boot moet schoon, in dezelfde toestand en met
dezelfde uitrusting als bij de overgave, de schroef
onbeschadigd, punctueel, terug gebracht worden. Tanken
moet u zelf doen bij de pomp mocht u “benzine exclusief”
gekozen hebben. dit doen wij als u “benzine inclusief” heeft
betaald.
C - De boot is alleen voor eigen gebruik en mag alleen
door de huurder worden gevaren
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D - De boot is Kasko verzekerd met een eigen risico van
15% van de schade met een minimum van 150€
(voorbeeld – bij een schade van 175€ betaald u 150€ - bij
een schade van 5000€ betaald u 750€ )
.
Vergeet u niet. Als u een boot huurt bent u zelf
verantwoordelijk voor u gedrag op het water
Mocht de boot in beslag genomen worden door
eigenschuld, zullen de kosten op de klant worden verhaald
Ook schade die door zich niet te houden aan de regels
( ongeluk onder invloed, roekeloos vaargedrag, etc ) die
niet door de verzekering gedekt worden zullen voorledig op
de huurder worden verhaald.
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Als u terugkomt langzaam in een rechte lijn naar de kust
varen ( VAAR TUSSEN DE 2 GELE BOEIEN NAAR
BUITEN EN NAAR BINNEN ) Wij komen dan met de
waterfiets naar buiten. Recht op de waterfiets varen. Wij
hangen u aan de boei. We brengen u dan terug naar de
kust met de waterfiets. Degenen die de boot exclusief
benzine huren, krijgt de boot met een volle tank en brengt
het met een volle tank terug. Wij controleren met u of de
tank vol is, om zeker te zijn dat de volgende huurder een
volle tank heeft. De ontbrekende liters wordt in rekening
gebracht aan de huurder. Ook als dit 2 of 3 liter is.

