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Handige t ips voor 
ZEILINSTRUCTIE 

 
♦ We verwachten u in de haven om in te schepen op de dag en t i jd  zoals die staat vermeld op uw offerte of 

overeenkomst. Komt u onverhoopt later, laat dit dan weten! 
 

♦ Inchecken doen wij zorgvuldig. Voor cursussen die beginnen met een weekend kunt u desgewenst al op 
vrijdagavond inschepen. Dit kan tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds. Komt u later, dan kunt u in overleg zelf aan boord 
gaan. Zaterdagmorgen is er vanaf 9.00 iemand aanwezig om u evt. nog wegwijs te maken. De instructeur zal zich 
tegen 10.00 uur bij u aan boord melden. 
Op doordeweekse dagen is inschepen op de voorafgaande avond helaas niet mogelijk. 
 

♦ Wat neem ik  mee? Kijk op onze site voor een complete inventarislijst van uw schip.  
Persoonlijke dingen om zeker aan te denken: 
o Het gebruik van een onderlaken is verpl icht!  Vergeet bovendien uw slaapzak of dekbed niet! ! , 
o gym- of bootschoen met lichte zolen (GEEN afgevende of grove zolen of bergschoenen), 
o warme kleding, muts, sjaal, petje, etc., 
o handdoek(en); 
o eten en drinken voor aan boord, notitieblok/schrijfmateriaal, eigen naslagmateriaal. 
Bij de zeiltochten langs de kust  /  op de Noordzee: een geldig paspoort  of ID-kaart  
 

♦ Een uitgebreide beschrijving van de uitrusting en inventaris van het schip vindt u op onze website (Jachtverhuur/Onze 
Zeiljachten/per schip een specifieke lijst). 
Hoofdkussens en kussenslopen zijn al aanwezig aan boord, vergeet niet  een onderlaken en een slaapzak of 
dekbed! 
 

♦ Huisdieren en benedendeks roken zijn aan boord van onze schepen NIET toegestaan. 
 

♦ Onze thuishaven beschikt over draadloos internet /  WIFI . Aan boord vindt u alle benodigde informatie. 
 

♦ Wilt u zich vooraf a goed voorbereiden op uw cursus? Bestel dan het boek “Leidraad voor Kajuitjachtzeilers” in onze 
webshop en start met een voorsprong! 
 

 
Vragen? Stuurt u dan een email aan info@tiptopsailing.nl of belt u met ons kantoor op  

0168-471794. 


