
 

 
=================== BOORDREGLEMENT ==================== 

 
1. EIGEN RISICO: Elke deelnemer doet mee voor eigen risico en op een vrijwillige basis. D.w.z. de deelnemer  m a g  aan boord 
mee doen met het zeilen en is op geen enkele wijze  v e r p l i c h t  bepaalde zeilhandelingen te verrichten. Kosten voor het slordig 
omgaan met materialen zoals putsen, bezems, lierhandels, fenders en dergelijke waardoor verlies of beschadiging optreedt zijn voor 
rekening deelnemer of bemanning. Zij zorgen dat tekorten die door eigen handelen ontstaan weer worden aangevuld. 
2. VEILIGHEID: Bij aankomst aan boord wordt als eerste een reddingsvest gepakt, gecontroleerd en omgedaan. Denk er om: de 
buikgordel van het reddingsvest dient strak te zitten, tenzij een zgn. kruisgordel wordt gebruikt! Het reddingsvest wordt NOOIT 
afgedekt met een ander kledingstuk (dat is levensgevaarlijk!). Lifelines zijn verplicht vanaf 1 uur vóór zonsondergang tot 
zonsopkomst wanneer u zich aan dek begeeft, tenzij de schipper anders toestaat. Onder een risicovolle handeling wordt o.m. 
verstaan: zich binnen de draairichting van de giek te begeven, gebruik van de lieren niet conform de gegeven instructie, het doen 
van handelingen op het voordek of aan de lijzijde van het schip, het geheel of gedeeltelijk buitenboord hangen. Een risicovolle 
handeling wordt slechts uitgevoerd na toestemming van de schipper/instructeur. 
3. ZEEZIEKTE: Bij het zeezeilen is met het oog op veiligheid van groot belang te voorkomen dat u en anderen zeeziek worden. 
Opmerkingen of grappen die bemanningsleden zeeziek maken laat u achterwege. 
Als u zich niet lekker voelt, meldt u dat aan uw schipper. Wanneer de schipper u verzoekt om in het kader van de hygiëne zaken 
schoon te maken doet u uw uiterste best om daar gehoor aan te geven. 
4. FORMALITEITEN: Elke opvarende die een Nederlandse zeehaven verlaat is verplicht paspoort of identiteitskaart bij zich te 
dragen (rijbewijs voldoet niet)! 
5. ROKEN, DRANK EN DRUGS: Aan boord wordt in principe niet gerookt. In overleg met de schipper kan indien het voor overige 
bemanning niet tot overlast zorgt daarvan worden afgeweken. Binnen of in het kajuitopening is het absoluut verboden te roken.  
Tijdens het varen worden geen alcoholica genuttigd, noch bent u onder invloed daarvan. 
Het is in het geheel niet toegestaan om drugs te gebruiken dan wel bij u te dragen (ook geen softdrugs). 
6. SFEER: Elke cursist is verplicht de benodigde inspanning te leveren voor een goede sfeer aan boord. De schipper is in dit kader 
gemachtigd een deelnemer voor verdere deelname uit te sluiten zonder recht op restitutie van gehele of gedeeltelijke betaling noch 
vergoeding van de door de deelnemer te maken reiskosten (uiteraard gaan we hier niet lichtvaardig mee om - maar indien nodig zal 
de schipper dit middel gebruiken om uw vakantie te redden). 
7. OVERIGE PUNTEN VOOR EEN GOED VERLOOP. In het toilet aan boord hangt een belangrijke instructie die nauwkeurig door u 
wordt opgevolgd. Het is niet toegestaan tampons o.i.d. in het toilet te deponeren. Ook is het niet toegestaan afval overboord te 
gooien. Elk bemanninglid neemt deel aan het schoon en verzorgd opleveren van het schip. 
 
8. Door ondertekening verklaar ik dat ik akkoord ben met dit boordreglement en de Algemene Voorwaarden van Zeezeilschool 
Scheveningen. 
 
Plaats   :  _____________________  Datum: _______________________ 
 
 
Handtekening : ____________________________________________________ 
 
Naam  : ____________________________________________________ 
 
======================= GEZONDHEIDSVERKLARING =======================  

Hiermee verklaar ik dat gezond en fit genoeg bent om deel te nemen aan de door mij opgegeven cursus van de Zeezeilschool 
Scheveningen. Bij twijfel raadpleegt u uw huisarts. Ik verklaar hierbij tevens dat ik kan zwemmen. 
 
10. De volgende persoon moet worden gewaarschuwd bij een ongeval. 
 
Naam    : ______________________ Relatie : ____________________ 
 
Telefoon   : ______________________  >> bgg : ____________________ 
 
11. Zijn er specifieke gezondheidsaspecten waarmee rekening dient te worden houden? Denk o.m. aan: epilepsie, suikerziekte, 
astma, gewrichtinstabiliteit of psychische klachten. 
( ) Nee  ( ) Ja, namelijk ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
12. Vermeld hieronder hoe schipper en bemanning eventueel met bovengenoemde aspecten rekening dienen te houden. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Door ondertekening verklaar ik dat ik deze gezondheidsverklaring naar waarheid heb ingevuld. 
 
Plaats   :  _____________________  Datum: _______________________ 
 
 
Handtekening : ____________________________________________________ 
 
Naam  : ____________________________________________________ 
 
 

 


