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botenverhuur
Algemeen:
De boten van de vereniging kunnen gehuurd worden door leden die contributie hebben betaald
en die een proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd. Er zijn drie mogelijkheden
om deze proeve af te leggen, het examen van de beginnerscursus, deelname aan de opfriscursus
en het voorzeilen. Een nieuw lid zal op één van deze manieren een proeve van bekwaamheid af
moeten leggen. Verhuur van boten vindt plaats op basis van vertrouwen dat één van de mogelijke
proeven van bekwaamheid met goed gevolg is verricht.
Huurders
De penningmeester houdt bij welke leden contributie hebben betaald en derhalve gerechtigd zijn
de boten van de vereniging te huren. Dit staat in een tabel die door de webapplicatie “Reserveren
van de boten” gebruikt wordt. Indien je van mening bent dat je wel huur hebt betaald maar het
reserveren van een boot lukt toch niet, moet je contact opnemen met de penningmeester:
secretariaat@voordewind.info
Verhuur
De verhuuragenda kan vanaf de maandag na het overzeilen in maart van Mook naar
Maasbommel/Linden worden geopend tot en met vrijdag voor het overzeilen in oktober van
Maasbommel/Linden naar Mook.
Een boot reserveren kan via de webpagina:
www.voordewind.info

De boten kunnen op werkdagen per dagdeel, meerdere aaneengesloten dagdelen of een gehele dag
gereserveerd worden. Op zater-, zon- en feestdagen alleen ‟s morgens vóór 14.00 uur of
‟s middags na 14.00.uur Na 14:00 uur kun je dan weer kiezen voor alleen ‟s middags, alleen
‟s avonds of ‟s middags en „s avonds. Men kan maximaal twee reserveringen in de toekomst hebben.
Na het verstrijken van één van die twee reserveringen kan men een volgend dagdeel reserveren.
Reserveringen voor cursussen en evenementen hebben voorrang boven reserveringen door de
leden. Indien een huurder afziet van gebruik van de gereserveerde boot op de afgesproken
periode moet zij/hij de boot annuleren, zodat de besproken boot beschikbaar is voor andere
gegadigden. In het geval dat je schade veroorzaakt of schade ontdekt die nog niet vermeld is op
de verhuurpagina, dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de mensen van
onderhoudscommissie via email adres: boten@voordewind.info
Liggeld Maasbommel
Bij het ankeren of aanmeren in de Gouden Ham kan liggeld geheven worden.
Dit liggeld dient iedere huurder zelf te betalen.
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