Boekingsbevestiging

Nog even en uw vakantie naar Karper Droom gaat beginnen!
Bekijk voordat u vertrekt eerst goed uw route.

Adresgegevens Karper Droom
Artjeswiel
Wooijstraat 13 (kruising Molenstraat)
5373 LB Herpen
M: 0031 (0) 6 55 86 07 78

GPS: 51°46’05.9”N 5°39’29.1”E

Adresgegevens Ziekenhuis
Hospital Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
T: 0031 (0) 413 404 040

Adresgegevens Supermarkten
Supermarkt Albert Hein		
Hoofschestraat 2				
5361 EV Grave				

Supermarkt EMTE
Schutsboomstraat 3
5374 CA Schaijk

Contact in een Noodgeval
Bij nood kunt u ons altijd bereiken van Maandag t/m Vrijdag van 10:00 - 19:00 uur.
M:
M:
T:

0031 (0) 6 25 33 95 32		
0031 (0) 6 46 06 54 27		
0031 (0) 518 419 995

•

Het is uw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent
van de vereiste identieitsbewijzen/reisdocumenten voor uw bestemming.

•

Zorg ervoor dat u op de aangegeven tijden op de locatie aanwezig bent.

•

De Vissende Hollander gaat ervan uit dat u de regels heeft gelezen over de locatie.
Wanneer u deze overtreed loopt u het risico het terrein te verlaten zonder teruggave
van uw reissom.

Regels van Karper Droom
U dient zich op de onderstaande tijden bij de beheerder te melden. Mocht u vertraagd
zijn neemt u dan telefonisch contact op met de eigenaar. Een week is van vrijdag 14:00
uur tot vrijdag 11:00 uur (7 nachten). Een midweek is van maandag 14:00 uur tot vrijdag
11:00 uur (4 nachten) en een weekend is van vrijdag 14:00 uur tot maandag 11:00 uur (3
nachten).
•

Maak het schepnet en onthaakmat nat voordat u het gebruikt.

•

Er zijn 2 hengels toegestaan per visser.

•

Hengels mogen wanneer de lijnen in het water liggen niet ombemand achtergelaten
worden (ook niet bij douchen of toilet gebruik).

•

Alleen microweerhaken mogen gebruikt worden.

•

Geen benthooks.

•

Geen vast lood systeem, alleen free running systemen zijn toegestaan.

•

Zorg ervoor dat ten alle tijde de vis zichzelf kan bevrijden bij lijnbreuk.

•

Nylon moet minimaal 12 of 15 lb breekkracht hebben en de laatste 1,5 meter moet
voorzien zijn van een tubing. (U kunt hievoor kijken bij het merk Rig Marole, deze tubing is makkelijker te rijgen)

•

De vis mag niet bewaard worden in een weegzak/weightsling of bewaarzak.

•

Gebruik ten alle tijd de weegzak/weightsling om de vis in te verplaatsen.

•

Hou de vis nat tijdens het fotograferen.

•

Staafmarkers en H-markers zijn verboden.

•

Er mag gebruik worden gemaakt van voerboten.

•

Er is een metalen boot aanwezig, helaas is het monteren van een electromotor lastig

•

Barbecue op poten mag worden gebruikt. (Afval in vuilniszakken.)

•

Geen pinda’s of noten, ook geen tijgernoten. Het voeren van goed gekookte hennep is
toegestaan.

•

Het is verboden om aas te bereiden in de accommodatie.

Algemeen visregelement
•

Het gebruik van een leefnet is verboden.

•

Het vissen met levend aas is verboden.

•

Per hengel mag zich aan de lijn maar een enkelvoudige haak bevinden, dus dreggen of
soortgelijk zijn tenstrengste verboden.

•

Er mag niet meer dan 5 KG per dag gevoerd worden.

•

Gekleurd aas is verboden, tenzij op natuurlijke basis verwerkt.

•

Wij verzoeken u vriendelijke bij speciale vangsten ons vangstregistratie formulier in te
vullen.

Parkeren bij Karper Droom
Auto’s zijn alleen toegestaan op de daarvoor geldende plekken.

Voorzieningen
•

Opladen van accu’s waarvan o.a.: mobiele telefoon, fishfinder- en electromotor kunt u
in het chalet.

•

Bedlinnen, kussens, ijskast met vries- gedeelte, koffiezetapparaat, magnetron, keukenspullen, schoonmaak-spullen, kachel en televisie zijn aanwezig.

•

U dient zelf eigen dekbedden/slaapzakken en handdoeken mee te nemen.

Algemene regels
•

De beheerder zal gezamenlijk met u de stek en/of de accommodatie op netheid en
inventaris controleren.

•

Roken in de accommodatie is niet toegestaan. Zo ook om in de accommodatie kaarsen
te laten branden.

•

Het is verboden om matrassen uit de accommodatie te halen en deze buiten te gebruiken.

•

U dient de stek en de accommodatie bij vertrek schoon en in ongeschonden staat achter te laten, welke door de beheerder en u gezamenlijk gecontroleerd worden.

•

‘s Avonds na 22:00 uur en ‘s morgens tot 08:00 uur houden wij een stilte in acht, dus
muziek en lawaai, etc. is tijdens de hierboven vermelde uren verboden.

•

Kinderen onder de 15 jaar mogen niet zonder begeleiding vissen.

•

Geen afval, peuken en oude lijn achter laten! Keurig alles in de vuilniszak.

•

Gebruik voor uw behoefte het toilet, een WC is aanwezig. (neem zelf toilet papier mee)
Na gebruik wordt u vriendelijk maar dringend verzocht alles schoon achter te laten.

•

Zwemmen is verboden.

•

Het is verboden om vuur te hebben op de grond.

•

Het beschadigen van bomen en planten is ten strengste verboden.

•

Loslopende dieren dienen met rust gelaten te worden.

•

Personen die schade toebrengen aan eigendommen kunnen hiervoor aansprakelijk
worden gesteld.

•

Gevangen vis blijft eigendom van de gereserveerde locatie en dienen met de grootste
zorg behandeld te worden. NO KILL!

•

Respecteer alstublieft de natuur om u heen.

•

Mochten er in de tussentijd van uw boeking regels zijn veranderd dan word u bij aankomst door de beheerder op de hoogte gebracht.

Tip: Neem in het hoogseizoen anti muggen spray mee!
Op alle wateren die De Vissende Hollander bemiddelt bent u verplicht om
First Aid/Carp Care mee te nemen en de karper hiermee te behandelen.

						

Wij behouden ons voor
•

Als de bovenstaande regels niet worden gerespecteerd mag de eigenaar u ten allen
tijden dwingen het terrein te verlaten zonder enige teruggave van de reissom.

•

De beheerder, de eigenaar noch De Vissende Hollander is aansprakelijk voor verlies en/
of diefstal van goederen of ongelukken en/of lichamelijk letsel.

•

Zowel de beheerder/eigenaren van het water als de De Vissende Hollander kunnen
niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen of verlies van uw spullen.

•

Belangrijk, zorg ervoor dat u een reis en een annulering verzekering heeft afgesloten.

Wij wensen u een geweldige visvakantie
Wij van de De Vissende Hollander en de beheerder van het terrein wensen u een zeer goede vangst en hopen dat uw verblijf naar uw zin zal zijn.

