z \A/aaKzaatÍl
en dienstl)aaL,

PuLtTtE

Het is mooi weer en je hebt zin om te vaÍen. MaaÍ ben je wel op
de hoogle van de regels op het water ? Check dit eerst voordat
je in je boot stapt:
.

Je moet minimaal l2 jaar zijn voor het besturen van een
open motorboot.

Jonger dan l6 jaar?
.
Je boot mag dan niet sneller kunnen varen dan 13 lqn /u.
Dit betekent vaak maximaal 2,5 pk.
.
Je boot mag maximaal 7 meter larlg zijn.

Zeil- en roeibootjes, koíeÍ
meter

dan 7

Geen

=T"

Open motoÍboot, korter dan 7
metêr. max. l3 kn-/u

12 jaax

Motorboot, groot schip en zeilboot
langer dan 7 mêter, max. 20 km./u.

l6 jaar

Àlle boten langer dan 15 meter

I8 jaar

Snelle motorboot

I8 jaar

Nee

-

Hoe hoog zijn de bekeuringen?
Denk even na voordat jê de gashendel

opondraait,

\,Yant d6 boeter zijn hoogl

Bekeuring *

Overtredino

VaÍen met een anelle molorboot onder de 18 jaar
Geen vaarbewija

€ 190,€ 800,€ 90,-tot € 200,-**

Te hard varen
Geen Íeddingwest

aanwezig

e 48,-|ote 220,-

Bool niel geregistreeÍd

€ 130,-

Ontbrelen van de dodemarsknop

e220,-

* Sinds januari 2013. Boêtebgdrag€n wordên g6h.lvqerd voot per|otron vsn l2 tot 16
,$r,
** Bii overscMiding van lneet dan 28 lqn/u wordt hgt bsdrsg b@add doot da o6ciaÍ
Yên iurtitie.

Regels

Net als in het veÍkeer, gelden er op het wat6r natuurlijk ook
algemene regela. Als iedêÍeen ê€n beetje rekening m€t êlkaar
houdt, vaart het een stuk pÍettigeÍ. De b€langrijkste Íegelr op
een rijlje:
.

.
o
e

Vaar niet te snel. De maximurn vaarsnêlhêid is ovor h€t
algemeen 6 of 9 lcn/u. In havens ên in de bêbouwdê Lom
geldt êen Íraximum van 0 lsn/u.
8êwaar de ru3t in natuuÍ- en woongebiedên.
Eezorg de omgeving geen (geluids)ovêÍLast.
Vaar alcoholvrij. Dê wettelijke gnena ligrt op 0,5 promille,
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MAG
JEVAREN?
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ZEIL. ÊN ROEIBOOTJES,
KORÍER DAN 7 ÍíETER

OPENiIOTORBOOT,
KORÏER DAN 7 METER.
MAX.í3 KM/U

Ii'IOTORBOOTÊN ZEILBOOT
KORTÊROAN í5 MËÍER,
li,lAx. 20 K /U

à

*

L,

Gry

SNELLEMOTORBOOT,
JETSKI
EN WAÍERSCOOTER
HAROER
DAN 2oKlil/U
ALLE SOTENLANGER
OAN15 ÍiIETER
oaN

MINIMUM

VAARBEWIJS
VERPLICHT

ALLELEEFTIJDEN

NEE

@

(D

NEE

NEE

@
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