Gebruiksreglement verenigingsaanhangers

Begrippen:
•
Aanhangers zijn botentrailers en aanhangers
Algemene bepalingen
•
Alleen leden kunnen verenigingsaanhangers gebruiken.
•
Alleen leden van 18 jaar ouder kunnen een aanhanger lenen.
•
Alleen leden die in hun rijbewijs bevoegd zijn een aanhanger te gebruiken mogen een aanhanger lenen.
•
Het is leden niet toegestaan verenigingsaanhangers uit te lenen aan derden.
•
Het is niet toegestaan verenigingsaanhangers tussentijds onbeheerd achter te laten of te parkeren.
Reserveren en uitgifte
•
Aanhangers kunnen alleen via de website worden gereserveerd.
•
Indien een gereserveerde aanhanger niet wordt afgehaald, is toch betaling verschuldigd.
•
Bij aankomst op de haven dient u contact op te nemen met de havenmeester, die u verder zal helpen bij het voorbereiden
van het gebruiken van een aanhanger.
•
Als u twee aaneensluitende dagdelen wilt reserveren dient u twee aparte reserveringen te maken.
Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
Rijgebied
•

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van de aanhanger en de trekkende auto.
De gebruiker zorgt zelf voor een nummerplaat.
De huurder dient zich er van te overtuigen dat de aanhanger in orde is voor vertrek.
De huurder dient zich voor vertrek er van te overtuigen dat de verlichting in orde is.
De huurder dient zelf te bewaken dat het maximum laadgewicht niet wordt overschreden.
De huurder dient zich ervan te overtuigen dat de auto geschikt is om de betreffende aanhanger te trekken.
Vanaf code geel afgegeven door het KNMI mag de aanhanger niet worden gebruikt.
Bij verwachte sneeuwval en gladheid mag de aanhanger niet worden gebruikt.

De aanhangers mogen alleen in Nederland worden gebruikt.

Inname en afmelden
•
De huurder stalt de aanhanger op dezelfde plek als bij uitgifte, tenzij anders besproken met de havenmeester.
•
De huurder meldt zich bij de havenmeester om de sleutel van het disselslot af te geven.
Schade aan aanhangers
•
Geconstateerde schade voor gebruik moet gemeld worden. Anders wordt bij constatering achteraf de schade op de
huurder verhaald.
•
De gebruiker is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het gebruik en eventuele reparaties zullen in rekening
worden gebracht. Schade veroorzaakt door derden wordt de gebruiker ook aangerekend. In dat geval moet de
gebruiker afspraken maken met de andere partij.
•
Slijtage ontstaan door normaal gebruik is vanzelfsprekend acceptabel.
Tarief en verzekering
•
Het tarief voor gebruik van een aanhanger staat vermeld op de website.
•
Het tarief is per dagdeel, een ochtend van 08:00 tot 13:00 of een middag van 13:00 tot 18:00 uur.
•
De gebruiker dient een WA verzekering op de auto te hebben die gebruik van aanhangers toestaat.
De aanhanger is niet verzekerd via de vereniging maar valt onder de verzekering van de trekkende auto.
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