MIJNTJE YVONNE
Z E E S P O R T V I S S E R I J

LEEFREGELS AAN BOORD
Om van een fijne dag vissen te kunnen laten genieten, hanteert
de Mijntje-Yvonne een aantal leefregels aan boord.
Alle opvarenden dienen deze regels na te leven.
1. De aanwijzingen van de schipper worden te allen tijde opgevolgd;
2. De veiligheidsvoorschriften worden bij aankomst aan boord met de gasten
doorgenomen. U dient zich gedurende uw reis met de Mijntje-Yvonne aan
deze voorschriften te houden. De gasten zijn mede verantwoordelijk voor
elkaars veiligheid;
3. Voor alle gasten zijn reddingvesten aan boord. Deze worden voor ieders
veiligheid, op aanwijzing van de schipper, door de gasten gedragen;
4.Zorg voor goede antislip- of sportschoenen; schoenen met naaldhakken
zijn aan boord niet toegestaan;
5. Op een schip is water een schaars goed. Zeker in de gebieden waar we
veel zullen ankeren en er dus geen vers water voorhanden is. Houdt rekening
met het gebruik hiervan;

10. Roken is binnen in het kajuit niet toegestaan. Buiten wel.
11. Legitimatie aan boord verplicht.
Legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
12. Schade: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal enz. van door u
zelf meegebrachte persoonlijke eigendommen en voor persoonlijk letsel
ontstaan tijdens uw verblijf op de Mijntje Yvonne.
13. 
Vangstlimiet (bag limit) kabeljauw en zeebaars voor sportvisserij
Vanaf 1 juni 2013 kent Nederland een nationale bag limiet van 20 kg of 25
stuks voor kabeljauw en zeebaars voor de recreatieve visserij. Het gewicht
is met de kop inbegrepen maar ontdaan van de ingewanden. Om controle
mogelijk te maken, is het verboden om aan bord de vis te fileren of de kop
te verwijderen. Recreatieve vissers mogen alleen vis voor eigen gebruik
meenemen. De Mijntje Yvonne stelt zich niet aansprakelijk voor de vangst
en/of controle ervan.
14. Betalingen: Contant

BOEKINGSVOORWAARDEN
1. U kunt boeken via onze online agenda:
zee-sportvisserij.nl/agenda
2. Boekingen worden enkel na goedkeuring van de beheerder van de
Mijntje-Yvonne bevestigd via email
3. Annuleringen dienen tot 48 uur vooraf de afgesproken datum en tijd ingediend te worden; dit kunt u op de site doen of door te bellen met de
boekingsnummer 06 50128577.

6. Het schip heeft een beperktere leefruimte dan dat u thuis
gewend bent. Houdt rekening met elkaars behoefte aan privacy;
7. Het gebruik van alcohol wordt tijdens zeiltochten niet toegestaan;
8. De Mijntje-Yvonne is voorzien in licht alcoholische consumpties, zoals bier.
Aanbod van sterke drank is eventueel mogelijk. De schipper kan uit
veiligheidsoverwegingen restricties stellen aan de mate van drankgebruik;
9. Indien u onder medische behandeling staat of anderszins medische indicaties
heeft, dient u dit vooraf in het boekingsformulier aan te geven. U dient zelf
voorzorgsmaatregelen te nemen voor een aangenaam en veilig verblijf aan
boord, zodat andere gasten hier geen hinder van ondervinden of u de veiligheidssituatie aan boord in gevaar brengt;

Bij niet naleving van één van deze regels is de schipper gemachtigd de
dienstverlening aan de betreffende gast per direct te beëindigen en
deze verdere toegang tot het schip te ontzeggen. Er vindt in dit geval
geen restitutie van boekingsbedragen plaats.

