Algemene Voorwaarden JE visgids
1. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Nederlandse
wet en visserijwet.
2. Om met een boot het water op te kunnen, dient u te kunnen zwemmen.
3. Zwemvesten en andere veiligheidsmiddelen zijn aan boord voor evt. noodgevallen.
4. Jevisgids.nl kan eenzijdig beslissen dat de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of dat de
visdag vroegtijdig wordt beëindigd.
5. Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan van de visdag onmogelijk maken, wordt in
overleg met u een andere datum gekozen.
6. Uw deelname geschiedt geheel voor eigen risico, WA verzekeringen hebben over het
algemeen voldoende dekking.
7. De prijzen zijn gebaseerd op de provincie Noord-Holland tot en met het Noordzeekanaal.
Wateren die verder liggen, kunnen ook bevist worden. Hiervoor kunnen extra kosten in
rekening worden gebracht. Extra kosten zijn een onderdeel van de overeenkomst en worden
vooraf vastgesteld.
8. Eventuele schade welke door uw toedoen aan de boot of aan materiaal wordt toegebracht,
kan op u verhaalt worden middels een schriftelijk aansprakelijkheid. Schades tot 200,kunnen contant worden voldaan.
9. U dient in het bezit te zijn van een geldige ID kaart, rijbewijs of paspoort. En op het zoete
water een vispas met de bijbehorende lijst van viswateren of visplanner Ap.(Geen kopie).
Aan boord bevinden zich droge opberg mogelijkheden voor deze waardevolle spullen.
10. Wij zijn voorstander van het principe Catch&Release! Dit om het zeebaars en kabeljauw
bestand te steunen.
11. Tijdens het zeevissen mag er naast zeebaars, paling en zeeforel een visje meegenomen
worden. Wij hanteren de wettelijke minimum maten, ook zeer grote specimen laten wij
graag weer zwemmen.
12. Gebruik van hengelmateriaal en kunstaas is bij de prijs inbegrepen. Verspeeld kunstaas
wordt aan het einde van de dag contant afgerekend. Wij hanteren hierbij de normale
geldende winkelprijs.
13. U mag natuurlijk ook met uw eigen materiaal vissen, laat dit weten via de e-mail of telefoon,
zodat we kunnen overleggen welk materiaal het beste geschikt is voor uw visdag.
14. JE visgids behoudt zich het recht voor om al het foto en video materiaal die op de visdag
genomen is te gebruiken voor reclame doeleinden zoals op Facebook en online fotoboeken.

15. Jevisgids.nl neemt maximaal 2 vissers per keer mee, zodat er comfortabel gevist kan worden
en er voldoende ruimte is.
16. Mocht u met een grotere groep willen vissen (meer dan 2 personen) dan is dat mogelijk, we
werken samen met andere visgidscollega’s die graag bijspringen. Hiervoor gelden afwijkende
tarieven.
17. Tijdens een reguliere vis dag wordt er gemiddeld 7 uur gevist afhankelijk van het jaargetijde,
de omstandigheden en de vangsten.

JE visgids
Telefoonnummer: 0031 (0)6-22133936
E-mail: jevisgids@gmail.com

