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Voorwaarden voor het gebruik van de verenigingsbo(o)t(en)  
 

 *Aanvullende voorwaarden per seizoen 2016 

De boten kunnen worden gebruikt door leden … 

1. die hun contributie hebben betaald. 

2. vanaf 21 jaar en ouder mits zij voldoende zeilervaring hebben. 

3. die een abonnement hebben verkregen op het door WV IJburg beschikbaar gestelde 

reserveringssysteem.  

4. * die een actieve bijdrage leveren aan het onderhoud van de verenigingsbo(o)t(en). 

Aansprakelijkheid 

5. leden dienen de vereninigingsbo(o)t(en) met uiterste zorg te behandelen en schade en/of 

vermissing aan boot, inventaris of tuigage terstond te melden aan de botencommissie. 

6. leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Van hen wordt verwacht zo nodig 

voldoende drijfmiddelen, zwem- of reddingsvesten mee te nemen en te gebruiken. W.V. IJburg 

aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. 

7. WV IJburg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door een lid en/of bemanningslid 

opgelopen schade bij het gebruik van de vereninigingsbo(o)t(en). 

8. * leden zijn tot een bedrag van € 250,- persoonlijk aansprakelijk voor schade aan de 

verenigingsbo(o)t(en) als deze is ontstaan door onzorgvuldig gebruik en/of het onvoldoende 

hanteren van de van de in dit reglement  gestelde richtlijnen.  

WAARSCHUWING: Niet alle WA verzekeringen dekken dergelijke schade!! Kijk je 

polisvoorwaarden na om niet voor verrassingen te staan!! 

De boten zijn te reserveren  … 

9. In de periode van half april tot 1 oktober (vaarseizoen), 7 dagen per week.  

10. per dagdeel  (10:00 uur – 14:00 uur, 14:00 uur – 18:00 uur, 18:00 uur – een half uur voor 

zonsondergang) .  

11. voor maximaal 2 aaneengesloten dagdelen. 

12. bij windkracht 5 en minder. 

Een boot reserveren … 

13. kan volgens het ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ principe. 

14. via de web-site van de vereniging. Op de web-site is te zien wanneer welke boot beschikbaar is. 

Lees de instructies goed! 

15. kan niet eerder dan 2 weken vóór de beoogde datum van gebruik; Annulering kan tot 24 uur 

van tevoren via de web-site; Bij annulering binnen 24 uur dient contact per e-mail contact te 

worden opgenomen met de botencommissie. 

Een boot meenemen  … 
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16. meld je bij café restaurant Dok48 rond het  reserveringtijdstip. 

17. Dok48 overhandigt de noodzakelijke zaken als sleutel, toegangspas haven en evt. aanvullende 

instructies  . 

18. als borg MOET een geldig legitimatiebewijs te worden achtergelaten. 

19. Indien Dok48, de Havenmeester en/of de botencommissie onverhoopt besluit dat het 

onverantwoord is uit te varen (weersomstandigheden, geconstateerd gebrek aan boot, niet 

voldoende gekwalificeerde schipper, ..) dan kan dit besluit niet ter discussie worden gesteld. Er 

kan geen aanspraak worden gemaakt op welke vergoeding dan ook. Evt.  verhaal kan worden 

gehaald via het bestuur van de vereniging. 

Een boot terugbrengen … 

20. leg de boot terug in een voor verenigingsboten beschikbare box en volg eventuele instructies 

op van Dok48, havenmeester en/of botencommissie. 

21. ruim de boot netjes op en maak hem schoon. 

22. meld je af bij Dok48 en  lever de  sleutel en de toegangspas in (je ontvangt je legitimatiebewijs 

terug). 

23.  de gebruiker is verplicht opgelopen schade en/of geconstateerde gebreken direct te melden 

aan de Havenmeester of de botencommissie (boten@wvijburg.nl). 

24. de havenmeester/botencommissie loopt de boot regelmatig na op technische staat. 

25. de havenmeester/botencommissie beoordeelt evt. aansprakelijkheid van gebruiker bij 

geconstateerde schade. 

Bijzondere omstandigheden 

26. de havenmeester/botencommissie kan boten uit de vaart nemen ten behoeve van 

weersomstandigheden, onderhoud of ten behoeve van een verenigingsactiviteit. 

27. de havenmeester/botencommissie zal dit zo efficiënt mogelijk communiceren (via web-site) 

met de leden. 
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