Voorwaarden 2012
Prijslijst:
De prijs is € 125, - p.p. per visdag, op basis van 2 personen. De prijs voor één persoon is € 175, De prijs is inclusief visgids & boothuur, tot maximaal 2 personen.
De betaling dient voorafgaand aan de visdag contant voldaan te worden. Na betaling is de visdag pas definitief.
Hengels & kunstaas zitten niet bij de prijs inbegrepen, dat kunt u zelf meenemen of desgewenst bij ons kopen.
Aanvullende (hengelsport) wensen zijn altijd bespreekbaar en indien uitvoerbaar door ons te verwezenlijken.
Voorwaarden algemeen:
Het vissen en varen geschiedt geheel op basis van uw eigen risico.
Onze visboten zijn van prima kwaliteit en onzinkbaar. Tevens zal er aan boord, per opvarende, een zwemvest
aanwezig zijn. Verder is de boot uitgerust met alle wettelijke veiligheidsbepalingen (inclusief verbanddoos) die gelden
voor een snelle motorboot.
Als wij besluiten dat de visdag geen doorgang kan vinden, (te harde wind, etc.) zullen we in overleg met u een andere
datum kiezen.
Mocht u aan boord zaken beschadigen en/of kapot maken, dan kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de geleden
schade.
U bent in het bezit van een geldige VisPas met bijbehorende begrippenlijst.
U bent in het bezit van een zwemdiploma, zonder zwemdiploma mag u niet bij ons aan boord.
Personen jonger dan 16 jaar (zonder begeleiding), nemen wij niet mee aan boord.
Wij houden ons het recht voor om personen te kunnen weigeren om aan boord te komen.
U dient al uw afval weer mee te nemen huiswaarts of in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
U dient zich te allen tijde, te houden aan de Nederlandse regelgeving, wetgeving en/of visserijwet.
U dient zich, te houden aan onze regels en aanwijzigen die wij aan u geven in de visboot en/of de kade.
Voorwaarden t.a.v. het vissen:
Wij vissen alleen met kunstaas en voor de sport. Het is voor 100% uitgesloten dat er vis wordt gedood of
meegenomen voor consumptie of anders. “Catch and Release only”
U gaat vissen op een water bij ons in de regio. Verzoeken tot het vissen buiten onze regio is mogelijk tegen meerprijs.
De regio is afhankelijk van de visgids waar u mee gaat vissen.
Vertrektijd op de visdag gaat in overleg en er kan vanaf 08.00 uur gevist worden. Het einde vissen is rond 16.00 uur!
Voor akkoord:
U dient deze voorwaarden te ondertekenen voor akkoord en te overhandigen voorafgaande aan de visdag.

Naam:

Handtekening:

Datum:

