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Maatregelen ter voorkoming verspreiding Coronavirus
•

Voorlopig is er geen mogelijkheid een boot voor een dagdeel te huren (alleen een gehele dag of
meerdere dagen). Een buitenboordmotor is verplicht. Tijden vanaf 9.00 tot 18.00 uur.

•

Reserveer a.u.b. vooraf, wij zullen dan een aangepaste aankomsttijd afspreken. Kom strikt op tijd
om drukte op de haven te voorkomen.

•

Wij verhuren alleen als u voldoende ervaring heeft. Indien dit niet het geval is zullen wij de
reservering helaas moeten annuleren.

•

Maximaal aantal personen: De maximaal toegestane groepsgrootte op onze Polyvalken hangt af
van de samenstelling van uw gezelschap. Die moet zo zijn dat personen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Jongeren t/m 18 jaar
onderling, zijn hiervan uitgezonderd. Hieronder leest u wat voor groepen wél en niet passen (en
dus wél en niet zijn toegestaan) op onze Polyvalken.
1-2 personen

* toegestaan, ongeacht samenstelling

3 personen

wél toegestaan als:
* 1 huishouden van 3 personen, of
* 1 huishouden van 2 personen + 1 huishouden van 1 persoon, of
* 3 jongeren t/m 18 jaar, ongeacht samenstelling, of
* 2 jongeren t/m 18 jaar + 1 volwassene, ongeacht samenstelling
niet toegestaan als:
* de 3 personen (volwassenen) uit 3 huishoudens komen

4 of 5 personen

wel toegestaan als:
* 1 huishouden van 4 of 5 personen, of
* 4 of 5 jongeren t/m 18 jaar, ongeacht samenstelling
niet toegestaan als:
* de 4 of 5 personen uit méér dan 1 huishouden komen

•

Onderweg met de boot mensen ophalen is niet toegestaan.

•

We geven eventueel instructie vanaf de steiger.

•

Gelieve per pin te betalen.

We wensen u veel vaarplezier toe, let op uzelf en elkaar, en blijf gezond!

