Vaarinstructies Greenjoy Leeuwarden
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u gaat varen. Zorg dat u ze aan boord bij u heeft!
Locatie/adres
De elektrosloepen van Greenjoy Leeuwarden liggen aan de steiger op de hoek van de
Willemskade en het Zuiderplein bij de Wirdumerpoortsbrug (Beursbrug) tegenover de Openbare
Bibliotheek. (Adres: Willemskade t/o 1, 8911 AW Leeuwarden)
Eenmaal aangekomen op de Greenjoysteiger, doet u het volgende:
Stap 1) Stap in de gehuurde sloep(en)
De sloepen hebben een nummer van 1 t/m 5. Controleer of de boot er onbeschadigd en schoon
bij ligt en of de volgende items aan boord zijn in de opbergruimtes onder de banken:
 2 zwarte touwen (landvasten), 1 is vastgemaakt op de punt en 1 ligt in de opbergruimte;
 2 zwarte opbergbakken;
 1 peddel;
 1 stootwil;
 1 emmer met schoonmaakspullen (veger en blik, schoonmaakdoekjes en vuilniszakken).
Is iets niet in orde: Meld het ons, dan kunnen wij dat met de vorige huurder opnemen.
Stap 2) Bel ons op 058 585 3707
Dan activeren wij de boot op afstand. Na ongeveer 15 seconden klinkt er een 'klik'
geluid in de stuurconsole. De boot is nu geactiveerd.
Stap 3) Druk de ronde startknop onder de gashendel in
Deze zit op de rechterkant van de stuurconsole. Een groen lampje in de
knop licht op! Er kan nu gevaren worden door de gashendel vooruit dan
wel achteruit te bewegen. Wijst de hendel recht omhoog dan wordt er
geen gas gegeven (neutraalstand).
Let wel: u hoort geen motorgeluid, een elektromotor is fluisterstil!
Stap 4) Maak de boot los.
De karabijnhaken en de touwen waar de boot mee vastligt blijven op de
steiger. Voor tussentijds aanleggen zijn er 2 landvasten (zwarte touwen)
en een 1 stootwil aan boord.
Stap 5) En nu lekker varen!
Tijdens het varen: Gedraag u als een heer/dame op het water! Wees
voorzichtig met de boot en houd rekening met elkaar en overig vaarverkeer.
Stap 6) Klaar met varen en afmelden.
Als u weer op de Greenjoysteiger bent, belt u met 058 585 3707 om u af te melden en de
huurperiode te stoppen. Wij deactiveren vervolgens de boot op afstand.

Meld eventuele schade.
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Belangrijk om te weten:
Hieronder volgt een aantal zaken die voor u als huurder van belang zijn!
Aantal personen: De boten zijn geschikt voor maximaal 6 tot 8 personen afhankelijk van het
totale gewicht. Zorg wel voor een gelijkmatige gewichtsverdeling over de boot. Schade die
ontstaan is door varen met te veel mensen zal op de huurder worden verhaald.
Afremmen: Om tijdens het varen af te remmen, neem op tijd gas terug (een elektromotor heeft
iets meer tijd nodig om af te remmen) en gebruik dan gedoseerd de achteruit.
Snelheid: De boten zijn bedoeld voor rondvaren in de stad, de boot vaart bij ‘vol’ gas circa 7
km/u, bij (harde) tegenwind loopt dit terug. Houd daar bij het plannen van uw route rekening
mee. In de stad geldt een maximum snelheid van 6 km/u.
Potmargeroute: deze begint met een viertal zeer lage bruggen, nader deze voorzichtig! Bij hoge
waterstand en (te) weinig gewicht aan boord is het soms niet mogelijk deze bruggen te passeren!
Water in de kuip: Via de verwijderbare afsluiters achter in de kuip kunt u eventueel overtollig
(regen)water lozen tijdens het varen. Plaats ze weer terug en draai/knik ze een kwartslag en ze
zitten vast. Op deze manier kunt u ook de vloer schoonspoelen met een emmer water.

Leg de boot weer op tijd aan: Op de juiste ligplaats met de boeg (punt) in de juiste richting
(westwaarts, richting Avero-toren).
Ruim de boot op en maak zo nodig schoon: Zodat de volgende huurders ook op tijd en met
een schone boot kunnen vertrekken. Er zijn schoonmaakmiddelen in de boot aanwezig.
Borg: Te laat komen en/of de boot niet netjes en schoon achterlaten wordt via de borg
verrekend.
Verlengen: Zijn er geen huurders na u dan kunt u eventueel telefonisch verlengen. Deze
verlenging wordt dan via de borg verrekend.

Veel vaarplezier!
Team Greenjoy Leeuwarden
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