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Handige t ips voor 
HUUR  

 
♦ We verwachten u in de haven om in te schepen op de dag en t i jd  zoals vermeldt op uw overeenkomst. Komt u later, laat dit dan 

graag t i jd ig aan ons weten! 
 

♦ Inchecken doen wij zorgvuldig en duurt ongeveer een half uur. Bij huurperiodes die beginnen met een weekend kunt u al 
desgewenst op vrijdagavond inschepen. Dit kan tot uiter l i jk  20.00 uur ’s avonds.  
Komt u later, dan wordt u zaterdagmorgen vanaf 9.00 wegwijs gemaakt op het schip. Op doordeweekse dagen is inschepen op 
de voorafgaande avond helaas niet mogelijk. 
 

♦ Bij het inchecken hebt u een geldig legit imatiebewijs  nodig en uw ondertekende huurovereenkomst. Wilt u de marifoon 
gebruiken dan dient u ook uw bedieningscertificaat te kunnen overleggen. 
 

♦ De borgsom wordt eenvoudig geregeld met een éénmalige machtiging tijdens de incheckprocedure. Onze buitenlandse 
gasten kunnen de borg voldoen met contanten of een creditcard (VISA of  Mastercard). 
 

♦ In leveren van het schip dient ook uiterl i jk  te gebeuren op het op de overeenkomst vermelde t i jdst ip. Dit houdt in dat u 
op die tijd bent ontscheept en dat wij het schip samen met u kunnen inspecteren. Komt u later dan de afgesproken tijd, dan zijn 
we genoodzaakt € 50 per uur in rekening te brengen. 
Op zondag is uitchecken vóór 16.00 uur uits luitend in  overleg mogelijk. 
 

♦ U krijgt het schip met vol le  dieseltanks mee. Het schip dient ook afgetankt weer te worden ingeleverd. Hiertoe vragen we u 
bij het uitchecken om de tankbon te overleggen. 
Het bunkerstation “Hellemons” bevindt zich in de monding van de Gemeentehaven van Willemstad. In voor- en naseizoen is het 
bunkerstation om circa 16 uur gesloten. Houdt u in uw vaarplanning hiermee rekening. 
 

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

♦ Denkt u ook aan het juiste schoeisel? Bij voorkeur boot- of gymschoen met lichte zool (GEEN afgevende of grove zolen / 
bergschoenen). 

 
♦ Een uitgebreide beschrijving van de uitrusting van het schip en een algemene inventaris l i jst  vindt u op onze website. Deze 

inventarislijst vindt u ook nog verderop in deze bijlage.  
 

♦ Hoofdkussens en -slopen zijn aanwezig, lakens voor de bedden/slaapplaatsen en slaapzakken/dekbedden dient u zelf  
mee te brengen, deze behoren niet  tot de uitrusting. Het gebruik van onderlakens is  op elke slaapplek verpl icht!  
 

♦ Uw Boodschappen kunt u eventueel doen bij de Jumbo supermarkt en bakker op korte loopafstand van de haven. 
Openingstijden vindt u in het boordboek aan boord en verderop in deze info. 
 

♦ Onze thuishaven beschikt over draadloos internet /  WIFI . Aan boord vindt u in een zeer uitgebreid boordboek hier alle 
informatie over. 
 

♦ Onze moderne schepen zijn zeer compleet uigerust. Op onze site kunt u onder de verhuurvloot het door u gekozen schip 
opzoeken en veel van de handleiding van de apparatuur al voor uw huur periode downloaden en eigen maken. 
 

 
Vragen? Stuurt u dan een email aan info@tiptopsailing.nl of belt u met ons kantoor op 0168-471794. 

 


