
 
 

Voorwaarden en veel gestelde vragen bootverhuur ‘t Vaantje 

In dit document vind je ons reglement welke betrekking heeft op de huur en verhuur van een 

fluisterboot bij ‘t Vaantje. Je gaat bij het maken van deze reservering akkoord met de hierna 

beschreven punten. 

ALGEMEEN 

Wat is de minimumleeftijd voor het huren van een fluisterboot? 

De minimum leeftijd voor het huren van een fluisterboot is 18 jaar.  

Hoeveel personen mogen er in een boot? 

Onze fluisterboten zijn geschikt en comfortabel voor maximaal 7 personen van 13 jaar en 

ouder. Per volwassene minder dan 7 mogen er max 2 kinderen t/m 12 jaar EXTRA in de boot 

meevaren met een maximum van 10 personen per boot.  Hier kunnen wij geen 

uitzonderingen op maken. Met meer dan 10 gasten ( bijv bij 6 vw en 4 kinderen) heeft u een 

2e boot nodig. Dit is zo bepaald vanuit de vergunning en verzekering van de boot en de 

opvarenden. 

Heb ik een vaarbewijs nodig? 

Nee, een vaarbewijs is niet nodig als je een van onze fluisterboten wilt huren. Wel is het van 

groot belang dat altijd de vaarregels  in acht worden genomen. Voor zowel de veiligheid 

van jezelf als van anderen en de omgeving. De vaarregels kunt u online lezen en eventueel 

een kopie mee krijgen..  

 

Kan ik zonder ervaring varen? 

Voor het huren van onze boten is geen ervaring nodig. Iedereen krijgt voor vertrek een 

uitgebreide instructie. Verder is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Mag ik eten en drinken meenemen aan boord? 

Eten en drinken aan boord is toegestaan. Wij bieden de mogelijkheid voor food en drinks aan 

boord, maar u kunt ook zelf eten en drinken meenemen. Klik hier voor de mogelijkheden die 

’t Vaantje te bieden heeft.  

Zijn er bepaalde routes die ik kan varen? 

Voor vertrek krijgt u een gratis vaarkaart van het Reeuwijkse Plassengebied. U kunt zelf 

bepalen welke route u vaart. Hou wel altijd rekening met de tijd om op tijd weer terug te zijn. 

Waarvoor ben ik als huurder aansprakelijk? 

Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. 

Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) 

schade aan de eigendommen van t Vaantje. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven 

van goed stuurmanschap en moet toezien op de veiligheid van opvarenden (o.a. handen 

en voeten binnenboord houden.) Het aantal personen wat voor de boot is aangegeven, 

mag niet overschreden worden.  

 

 

  



 
DE FLUISTERBOTEN 

Kan ik mijn telefoon opladen aan boord? 

Nee er is geen elektriciteit aan boord. 

 

Mag mijn hond mee op de boot? 

Ja het is toegestaan om je hond mee te nemen, dit is echter volledig op eigen risico. Wij 

adviseren dus om dit niet te doen als de hond bijvoorbeeld niet kan zwemmen.  

 

Is er een anker aan boord? 

Er is geen anker aan boord. 

Kan ik mijn spullen ook achterlaten? 

Helaas is dit niet mogelijk, wij beschikken niet over kluisjes. De boten beschikken over luiken 

waar u spullen in kunt opbergen.  

Moet ik zelf kussens meenemen? 

Alle fluisterboten zijn voorzien van kussenssets.  

Is er een koelkast aan boord? 

Geen van onze boten beschikt over een koelkast. Wel kun je een supercooler gevuld met 

dranken bij ons huren. 

Zijn er zwemvesten ter beschikking? 

Het is niet verplicht om een zwemvest te dragen, maar we bieden wel de mogelijkheid om 

deze te huren! Zwemmen met de vesten is niet toegestaan. Deze zijn alleen bedoeld voor 

noodgevallen. 

Mijn zoontje of dochter kan nog niet goed zwemmen? 

Ook voor de allerkleinste hebben wij zwemvesten. Indien de kinderen niet beschikken over 

een zwemdiploma is het dragen van een zwemvest verplicht. Zwemvesten kunnen gehuurd 

worden op de verhuurpagina.  

Kan ik hulp inroepen bij problemen? 

Onze fluisterboten zijn zeer betrouwbaar. Mochten er onderweg toch problemen zijn dan kun 

je ons altijd bellen via 0182-513811. Probeer altijd eerst ons te bellen voordat je zelf actie 

onderneemt, wij staan altijd klaar om advies te geven over de situatie.  

Waarvoor zijn wij als verhuurder niet aansprakelijk? 

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke 

aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten 

gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding 

door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is 

beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De 

verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade 

aan privégoederen van huurder.  

 

 

 

 



 
VOOR VERTREK 

We zijn iets verlaat en kunnen pas later vertrekken, wat nu? 

Dat is vervelend maar geen probleem, echter blijft de geboekte eindtijd gelijk. Dus de tijd die 

je te laat komt, gaat van je vaartijd af. In sommige gevallen kan ’t Vaantje de vaartijd 

verruimen, dit wordt dan voor vertrek kenbaar gemaakt.  

Hoe kan ik me bij jullie legitimeren? 

Je kunt je bij ons legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, ID-kaart 

of rijbewijs zijn. 

Moeten alle opvarenden zich legitimeren? 

Nee, alleen de persoon die de boot heeft gehuurd moet zich legitimeren. Deze persoon is 

direct ook verantwoordelijk voor de boot en zal de boot bij terugkomst ook persoonlijk 

moeten inleveren. De boot wordt dan gecontroleerd op schade en gebreken.  

 

TIJDENS HET VAREN 

Belangrijkste is om de vaarregels in acht te houden. Dit is belangrijk en zorgt voor een veilig 

genieten zonder problemen. 

Wat is niet toegestaan tijdens van het varen? 

• Er mag geen touw achter de boot worden gespannen 

• Er mogen geen drijvende items achter de boot worden gehangen 

• De schipper / bestuurder van een boot mag voor of tijdens het varen geen alcohol of 

drugs nuttigen. Wanneer wij overmatig alcohol- of drugsgebruik constateren voor 

vertrek, wordt de borgsom zonder voorbehoud ingenomen.  

Alcohol, drugs en open vuur 

Overmatig gebruik van alcohol en het gebruik van drugs is niet toegestaan!  U kunt gerust 

van een drankje genieten maar de schipper is sowieso verantwoordelijk en kan op het water 

door politie gecontroleerd worden op alcohol gebruik. Op het water gelden dezelfde regels 

als met een auto of ander gemotoriseerd vervoer. Open vuur en barbecueën is ook niet 

toegestaan om te aan boord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TERUGKOMST VAREN  

Schade gevaren wat nu? 

Vervelend, hopelijk hebben zich geen persoonlijke Indien je schade hebt gevaren, meld dit 

dan direct bij terugkomst. We hebben liever dat je het netjes meldt dan dat een volgende 

huurder in de problemen komt. 

Kosten van schade? 

In overleg en naar aanleiding van datgene er na aanleiding van onze reparateur wordt 

geconstateerd. 

Moet ik borg betalen? 

Ja, de borg bedraagt per sloep € 150,00 euro. Dit wordt bij de boeking extra gereserveerd 

van de betaalrekening van uw boeking.  De borg wordt daadwerkelijk in rekening gebracht 

wanneer de boot incompleet of met schade wordt ingeleverd. Ook wanneer de boot niet 

op tijd terug is kan ‘t Vaantje per 30 minuten na de afgesproken eindtijd  € 50,- extra in 

rekening brengen en van de borg inhouden. Bij het niet tijdig inleveren van de boot kan de 

boot namelijk in sommige gevallen niet (volledig) meer verhuurd worden. 

Wanneer krijg ik de borg terug?  

Wanneer de boot inclusief alle kussens, zwemvesten, landvasten en stootwillen weer 

compleet en zonder schade in dezelfde staat wordt teruggebracht, zal de borg uiterlijk de 

volgende werkdag worden losgelaten.  

 

 

 


