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Reglement voor het lenen van de verenigingsboten 
 
Voorwaarden voor het gebruik van de verenigingsboten 
 
De boten kunnen worden gebruikt door leden die 

1. hun contributie hebben betaald. 
2. 21 jaar of ouder zijn en zeilervaring hebben. 
3. een account hebben aangemaakt voor toegang tot het alleen voor leden 

toegankelijke deel van de website (reserveringspagina) van de vereniging.  
4. een actieve bijdrage leveren aan het onderhoud van de verenigingsboten. 

 
Aansprakelijkheid 

1. leden dienen de verengingsboten met uiterste zorg te behandelen en schade en/of 
vermissing aan boot, inventaris of tuigage direct te melden aan de botencommissie. 

2. leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Van hen wordt verwacht 
voldoende drijfmiddelen, zwem- of reddingsvesten mee te nemen en te gebruiken. 
Watersportvereniging IJburg aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. 

3. WV IJburg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door een lid en/of 
bemanningslid opgelopen schade bij het gebruik van de verenigingsboten. 

4. leden zijn tot een bedrag van € 250,- persoonlijk aansprakelijk voor schade aan de 
verenigingsboten wanneer 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 

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

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

• voor maximaal twee aaneengesloten dagdelen. 

• tot maximaal windkracht 5.  
 
Een boot reserveren 

• Hierbij geldt  het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. 

• kan via de reserveringspagina op de website. Hier is te zien wanneer welke boot 
beschikbaar is. 

• kan niet eerder dan twee weken vóór de beoogde datum van gebruik; Annulering kan 
tot 24 uur voorafgaand aan de reservering via de reserveringspagina op de website. 
Bij annulering binnen 24 uur dient per e-mail contact te worden opgenomen met de 
botencommissie.  

• lees de instructies goed! 
 

 

https://wvijburg.nl/reserveren
mailto:haven@wvijburg.nl?subject=Annulering%20verenigingsboot


Een boot meenemen ... 
Op het gereserveerde moment neem je contact op met de havenmeester. De havenmeester 
of zijn vervanger ontvangt als borg een identiteitsbewijs en laat je toe in de haven. Je 
identiteitsbewijs krijg je nadat je de boot in goede staat en schoon hebt aangemeerd weer 
terug.  
 
Een boot terugbrengen ... 

• leg de boot terug in een voor verenigingsboten beschikbare plek en volg eventuele 
instructies op van de havenmeester en/of botencommissie. 

• ruim de boot netjes op en maak hem schoon. 

• de gebruiker is verplicht opgelopen schade en/of geconstateerde gebreken direct te 
melden aan de havenmeester of de botencommissie. 

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

• de havenmeester/botencommissie beoordeelt de aansprakelijkheid van gebruiker bij 
geconstateerde schade. 

 
Bijzondere omstandigheden 

• de havenmeester/botencommissie kan boten uit de vaart nemen ten behoeve van 
weersomstandigheden, onderhoud of ten behoeve van een verenigingsactiviteit. 

• de havenmeester/botencommissie zal dit communiceren met de leden. 
 
 

https://wa.me/31654376131
mailto:havenmeester@wvijburg.nl?subject=schade%20aan%20randmeer%20of%20Yngling
mailto:haven@wvijburg.nl?subject=schade%20aan%20Randmeer%20of%20Yngling

