
Uitleenregels WSVW sit-on-top kano 

 

 

Algemeen 

1. Een kano wordt alleen uitgeleend aan meerderjarige personen die: 
a. lid zijn van de vereniging WSVW; 

b. passant zijn en tijdens de uitleenperiode met een vaartuig in de 

haven verblijven. 

2. Een inlener dient opgenomen te zijn in de WSVW administratie. 

3. Een inlener mag iemand anders als gebruiker in de kano laten varen, maar 

blijft verantwoordelijk.  

4. Indien er genoeg kano’s voorhanden zijn is het een inlener vrij om 
meerdere kano’s tegelijk te lenen. 

5. Reserveren is niet mogelijk. 

6. Gebruikers dienen te kunnen zwemmen; gebruik van een zwemvest wordt 

aangeraden! 

7. De kano’s mogen niet over verharding of helling worden gesleept. 

Constatering dat dit toch plaatsvindt leidt tot uitleenverbod en verhaal van 
reparatiekosten. (25-75 euro) 

 

Uitleen 

8. Vanaf windkracht 6 Bft worden de vaartuigen niet uitgeleend; 

9. De kano’s worden maximaal per dagdeel uitgeleend.  

In de zomermaanden van 09:00 – 12:00 uur of van 13:00 – 17:00 uur. 
 

Vaargebied 

10. De kano’s zijn bedoeld voor recreatief gebruik buiten de haven, doch niet 

verder dan de Meerkoet en tot aan de Zandkreeksluis. 

11. De kano’s mogen NIET in de haven worden gebruikt, anders dan voor 

vertrek en aankomst en mogen NIET in het snelvaargebied komen. 

 
Leeftijd 

12. Een zelfstandig gebruiker mag niet jonger zijn dan 10 jaar.  

13. Gebruikers jonger dan 10 jaar alleen in het bijzijn van de inlener of een 

meerderjarige medegebruiker (dus 2 kano’s) 

 

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid 
14. De inlener is verantwoordelijk voor het gebruik van de kano. 

15. Het gebruik is geheel voor eigen risico. De Watersportvereniging 

Wolphaartsdijk (WSVW) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 

gesteld voor enige schade of letsel. 

16. De inlener is aansprakelijk voor kosten van eventuele berging, redding of 

sleephulp; 

17. Beschadigingen en of verlies van het vaartuig of peddel worden bij de 
inlener in rekening gebracht; (Peddel stuk of kwijt 69 euro; Kano lek 75 

euro; Kano kwijt 400 euro) 

 

Controle door de havenmeesters 

De kano(s) wordt(en) bij uitgifte en inlevering gecontroleerd door de 

havenmeester; 
  



 
(achterzijde) 

Gegevens  

 
 Naam  inlener    .............................. 

 

 Naam schip of lidnummer .............................. 

 

 Ligplaats    .............................. 

 

 Datum    ............................... 
 

 Getekend voor akkoord  ……........................... 

 

 

 

 
 

 

 

Onderstaand wordt ingevuld door havenpersoneel 

 

 Naam havenmeester  ................................. 
 

 Nummer Kano   ……………………………………. 

 

 Tijdstip uitleen   ……………………............... 

 

 Tijdstip inname   …………………………………….. 

 
 Geconstateerde gebreken …………………………………….. 

 
 


