Een aantal tips voor een geweldige dag bij Korvet
Bootverhuur
Hieronder een aantal praktische tips voor een geweldige dag op het water.
Korvet bootverhuur is gevestigd in het nautisch centrum “de Evenaar” op de Scheendijk 23 in
Breukelen.
Bij mooi weer kan het erg druk zijn rondom Breukelen. We adviseren je via de
brug van Nieuwersluis te komen of als je vanuit richting Utrecht komt via het
zandpad bij Maarssen Dorp. Vaak wordt de Scheendijk bij mooi weer
éénrichtingsverkeer. De Scheendijk is dan bereikbaar via de Laan van Gunterstein.
Bij het verlaten van het recreatiegebied volgen bezoekers de route Proosdijweg
richting Zandpad.
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Korvet Bootverhuur is gevestigd in het nautisch centrum “de Evenaar” op de
Scheendijk 23 in Breukelen.
Bereid je goed voor op varen via de instructie video’s
op https://korvetbootverhuur.nl/instructies/
Er is een apart parkeerterrein waar gratis één auto
per boot geparkeerd kan worden. Het parkeerterrein
is aangegeven door 2 vlaggen van Korvet. De overige
auto’s kunnen op de openbare weg geparkeerd
worden. Let op dit is betaald parkeren.
We adviseren je om een half uur voor vertrek
aanwezig te zijn. We kunnen je dan alvast uitleg
geven over de boot.
De borg is € 250,-. Het makkelijkste is om deze te pinnen. Na de tocht kunnen wij
de borg bij geen schade direct retour pinnen.
De meeste sluizen zijn gratis. Maak je gebruik van de Mijndense sluis zorg dan
dat je € 5,- contant bij je hebt.
Vergeet niet je geldig ID-bewijs mee te nemen. (min. leeftijd is 21 jaar)
Wie niet helemaal zeker is van zijn of haar stuurmanskunst, kan dit aangeven
zodat we een uitgebreide instructie geven.
In de trekgaten, de Kalverstraat en op de Vecht vaar je stapvoets (6 km per uur).
Op de Loosdrechtse plassen mag je 12 km per uur varen bij meer dan 100 meter
vanaf de wal. Er wordt veel gecontroleerd.
Voor de sluizen en in de sluizen de motor uit.
Mail dit document door naar de anderen van de groep die komen varen.

Wat is handig om mee te nemen?
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Zwemvesten voor kinderen (deze kun je ook bij ons huren. Kosten zijn € 5,- per
zwemvest)
Genoeg eten en drinken (Dranken zijn ook in de haven verkrijgbaar)
Comfortabele schoenen (bij voorkeur met witte zolen)
Bij mooi weer: handdoeken, zonnebrand, zwemkleding
In het voorjaar / najaar kan het nog erg fris zijn op het water. Zorg dan voor
genoeg warme kleding.

Afspraken met Korvet Bootverhuur
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Voordat je vertrekt, krijg je instructie en tips mee over de boot.
We lopen de boot met je door op basis van een inventarisatielijst.
Geef eventuele beschadigingen tijdens je tocht direct aan ons door.
Gebruik je de zwemtrap? Zorg dat je deze naar binnenhaalt als je weer gaat
varen.
Laat de fenders (stootwillen) altijd aan de buitenkant van de boot hangen.
Zorg dat de lijnen altijd binnen de boot liggen, zodat ze niet in de schroef vast
komen te zitten.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de boot.

Routes
Een kaart van het vaargebied is aan boord, maar het dagje varen kan thuis alvast
voorbereid worden via o.a. de App van het Sloepennetwerk. Stel zelf een route samen,
of kies uit één van de door Korvet uitgestippelde routes.
Op de pagina routes op de website vind je hierover alle informatie.
Met deze voorbereiding kan je dag niet meer stuk. Wij zien je graag op de afgesproken
datum. Heb je nog vragen, bel of mail ons dan gerust.

