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DE SCHORRE

REGLEMENT WATERFIETSEN
1. Het toegelaten maximum aantal personen per waterfiets wordt bepaald door
het aantal zitplaatsen. Er mogen maximaal zoveel personen plaatsnemen als er
zitplaatsen zijn. Dit mag je niet overschrijden omwille van veiligheidsredenen.
2. Tijdens het gebruik van de waterfietsen is het verboden om:
• De waterfiets te verlaten op een andere plaats dan de daartoe ingerichte steiger
• Andere recreanten lastig te vallen of aan te varen
• Eten en dranken te nuttigen
• Te zwemmen in de recreatievijver
• Voorwerpen in het water te gooien
• Tijdens het varen recht te staan
• De waterfiets te laten schommelen
• Onder de fontein te varen
• Dieren mee te nemen in het vaartuig
• Afgesloten delen van de recreatievijver te bevaren

4. Elke waterfiets dien je na gebruik proper achter te laten en opnieuw vast te
leggen met het voorziene slot.
5. Als waarborg voor het gebruik van de waterfietsen vragen we je om één
identiteitskaart (of rijbewijs) te overhandigen. Je krijgt deze terug na het gebruik
van de waterfiets.
6. De sleutels, die als betalingsbewijs gelden, zijn voorzien van een drijvend plankje.
Bij verlies van een sleutel wordt een extra vergoeding aangerekend van € 15 voor
de plaatsing van een nieuw slot.
7. Bij niet-naleving van dit reglement wordt als minimumboete de prijs voor één uur
huur gevraagd. Bij herhaalde moeilijkheden, of misbruiken van welke aard ook,
kan de toegang tot de recreatievijver ontzegd worden.
8. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene
varen. Hulpbehoevenden mogen niet zonder begeleiding varen. Het gebruik
van de waterfietsen is volledig op eigen risico. Indien gewenst zijn er gratis
zwemvesten ter beschikking.
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3. De waterfietsen kunnen gehuurd worden per half uur. Indien je deze tijdslimiet
overschrijdt, zal dit per extra ingegaan half uur worden aangerekend.

