
 
Reglement Zeilen zonder zorgen abonnement 
Fox Duo 2021  
 

Deelnemer dient zich in te schrijven via het online inschrijfformulier. De betaling kan direct via 
ideal of overschrijving van het abonnementsgeld op het rekeningnummer dat vermeld staat op 
het gedownloade inschrijfformulier. Na betaling en het verwerken daarvan kunt u gebruik maken 
van uw abonnement. 

 
Abonnement is: 

- Persoonsgebonden, en niet overdraagbaar.  
- Geldig voor de periode 1 april t/m 1 oktober in het afgesloten jaar. 
- Wordt niet automatisch verlengt 
- Bij verhuizing dient het nieuwe adres doorgegeven te worden aan de administratie 

van Zeilen zonder zorgen via de mail; info@vaarzonderzorgen.nl  
- Uw abonnement kan worden ingetrokken, zonder restitutie als: 
- Er niet netjes met het materiaal omgegaan wordt naar de beoordeling (reglement) van 

de verhuurder.  
- Het abonnement ingezet wordt voor commerciële doeleinden. 
- Er misbruik gemaakt wordt van het abonnement. 

 

Beschikbaarheid en reserveren:  
- Reserveren of beschikbaarheid opvragen dient telefonische gedaan te 

worden met de desbetreffende locatie.  
- Vooraf reserveren kan per locatie 1 keer per week.  
- Last minute varen? Dat kan: op de dag zelf bellen of langsgaan: indien boot 

beschikbaar is kun je reserveren of direct varen. 
- Bij vooraf reserveren geldt: max. 3 dagen van tevoren. 
- U kunt per week op meerdere locaties een reservering plaatsen. 
- Bij reservering van meerdere achtereen gesloten dagen op 1 locatie, kan er 1 dag 

gebruik gemaakt worden van het abonnement, de overige dagen dienen op locatie 
betaald te worden. De kosten hiervan verschillen per locatie. 

- Bij iedere verhuurlocatie is de Fox voorzien van een motor en brandstof. 
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Huurperiode: 
- Er wordt gevaren onder de verhuurregels van de desbetreffende verhuurder. (aldaar 

verkrijgbaar)  
- U dient zich altijd vooraf te melden bij de receptie. Hier zullen uw gegevens genoteerd 

worden en krijgt u te horen welke boot u mee kunt nemen. Enkele locaties vragen borg, 
deze dient per keer vooraf betaald te worden. Na afloop dient u te melden dat de boot 
weer terug is en indien er schade gemaakt is of mankementen aan de boot zijn, deze te 
melden. Gemaakte schades worden afgehandeld volgens het reglement van de 
betreffende verhuurder.  

- Legitimatie moet bij huur/inschrijving altijd getoond worden.  
- De boten dienen na de huurperiode altijd schoon gemaakt te worden.  
- Bij annulering op de dag zelf of niet komen opdagen, wordt €70 in rekening gebracht, u 

ontvangt hiervoor een factuur. U dient deze binnen 14 dagen te betalen. (We zijn helaas 
genoodzaakt dit op te nemen, in de praktijk blijkt dat deze boot meestal niet meer 
verhuurd wordt en dan missen we toch inkomsten).  

 
 
 

 


