
                                                                                -1- 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN DEELNAME AAN HET 
KNRB BOTENWAGENPROJECT 2023 

 
 
o De inschrijving kan uitsluitend geschieden door middel van het Inschrijfformulier Botenwagen 2023, waarop de voorwaarden op pagina 

2 zijn vermeld. Het formulier is aan te vragen bij G.B. van Driel, Crocusstraat 39, 2241VX Wassenaar, of via gbvdriel@gmail.com. 
 
o Een volledig ingevuld en ondertekend formulier dient per post aan de Toercommissie KNRB, t.a.v. G.B. van Driel, Crocusstraat 39, 

2241 VX Wassenaar te worden toegezonden, dan wel een scan van hoge kwaliteit van het volledig ingevulde formulier aan 
gbvdriel@gmail.com. 
 

o De inschrijfformulieren zullen in volgorde van binnenkomst worden verwerkt. 
 
o Een bedrag van € 775,- of  € 750,- (bestaande uit € 650,- of  € 675,- gebruiksvergoeding plus € 100,- waarborgsom) voor Denemarken 

resp. Frankrijk moet worden overgemaakt op bankrekening NL23 INGB 0000 1039 78 t.n.v. Toercommissie KNRB te Amstelveen onder 
vermelding van “Botenwagen 2023 Denemarken” of “Botenwagen 2023 Frankrijk” met het nummer van de week waarin de boten 
gebruikt zullen worden, en de naam van de contactpersoon als deze het niet zelf overmaakt. 

o De inschrijving wordt pas definitief door een bevestiging van de Toercommissie KNRB in de vorm van het geel gemaakt zijn van de 
betreffende week in de beschikbaarheidskalender op de KNRB-site. Deze bevestiging zal pas worden gegeven na ontvangst door de 
Toercommissie KNRB van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag alsmede na gebleken 
beschikbaarheid van de botenwagen in de aangevraagde week. 
 

o Bij eventuele annulering van de reservering van de botenwagen zal het inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten worden 
gerestitueerd. 
 

o Alle deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de nodige verzekeringen, waaronder tenminste een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 

o Voor het rijden met de botenwagen is ervaring met het rijden met een aanhanger met lange lading noodzakelijk. 
 
o Alle deelnemers dienen tijdens de tocht zelf voor reddingvesten te zorgen 
 
o Indien ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van de Toercommissie KNRB (zoals onder meer staking door sluiswachters, 

te hoge of te lage waterstand) er niet geroeid kan worden, kunnen deelnemers geen aanspraak maken op restitutie van het gehele dan 
wel een deel van het inschrijfgeld. In voorkomend geval zal de Toercommissie KNRB zich inspannen om een alternatieve mogelijkheid 
aan te bieden. 
 

o De deelnemers verklaren dat zij noch de KNRB noch de organisatie aansprakelijk zullen stellen voor enige schade die direct of indirect 
verband houdt met het gebruik van de botenwagen en/of de boten. 
 

o De boten en botenwagen zijn verzekerd via Raetsheren Van Orden (tel. 072-5414151) met een eigen risico van € 100,-. 
Schademeldingen dienen altijd per direct plaats te vinden via de Toercommissie KNRB, Gerrit Ruhaak, tel. +31 6 5026 4079 of +31 38 
423 7083. Indien de schade niet in zijn geheel verhaald kan worden op derden, komt het eigen risico voor rekening van de ploeg.  
 

o De botenwagen wordt op een nader aan de deelnemers bekend te maken beginpunt (meestal bij een roeivereniging) gestationeerd. De 
botenwagen dient aan het eind van de week (op zaterdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) weer te zijn teruggebracht naar het beginpunt. Het 
staat elkaar opvolgende ploegen vrij, onderling andere afspraken met betrekking tot de overdracht te maken.  
 

o Indien reserveriemen of ander reservemateriaal onverhoopt in gebruik wordt genomen dient de Toercommissie KNRB (Gerrit Ruhaak, 
tel. +31 6 5026 4079 of +31 38 423 7083) daarvan direct op de hoogte te worden gesteld zodat één en ander direct met de volgende 
ploeg ter aanvulling kan worden meegegeven. 

 
o Bij aankomst en vertrek dient de ploeg aan de hand van de inventarislijst een overdrachtformulier in te vullen en te ondertekenen. Deze 

formulieren zijn in de boten aanwezig en dienen daar ingevuld ook te worden achtergelaten, zodat deze aan het eind van de periode 
compleet aanwezig zijn. 
In de boten is een logboek aanwezig en dat hoort daar te worden achtergelaten. Het niet bijhouden van het logboek en/of het niet 
correct invullen en achterlaten van het overdrachtformulier kunnen het inhouden van 50% van de borgsom tot gevolg hebben.  

 
o Zelf mee te nemen: 

 Schoonmaakartikelen, zoals spons, dweil, etc. 

 Evt. hoospomp 
 

 


