
Algemene voorwaarden ligplaatsen Zeilboten. 
 
 
Indien u een ligplaats wenst te huren voor uw zeilboot dient de huurder aan de hand van 
een zeilbrevet aan te tonen dat hij in staat is op een veilige manier te kunnen zeilen op zee. 
 
De ligplaats wordt u toegewezen door Surfing Elephant. Deze wordt afgebakend door 
zandvangers. U bent zelf verantwoordlelijk om uw zeilboot te beveiligen door middel van 
een touw met een autoband in het zand. U kan hiervoor wel hulp vragen aan Surfing 
Elephant. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vandalisme, diefstal of stormschade aan uw zeilboot. 
U dient uw zeilboot zelf zandvrij te houden.  
 
Periode 
 
De ligplaatsen zijn beschikbaar vanaf 1 april tem 15 oktober. Buiten die periode mogen er 
geen zeilboten op het strand liggen.  
 
Transport 
 
Om u zeilboot te brengen bij aanvang van het seizoen en te komen halen op het einde van 
het seizoen, kan u met ons een afspraak maken om uw zeilboot van de zeedijk tot aan de 
ligplaats te brengen of omgekeerd. Uw zeilboot dient wel zandvrij en afgetuigd klaar te 
liggen. 
 
Tijdens het seizoen brengen wij uw zeilboot van en naar de waterlijn binnen onze 
mogelijkheden. Dit enkel binnen de openingsuren van de surfclub. Wij doen er alles aan om 
u zo snel mogelijk van dienst te zijn hiermee. Houdt rekening dat op drukke momenten u 
soms tot 30min moet wachten tot er iemand uw zeilboot met de jeep naar de waterlijn kan 
brengen. Indien u zeker wilt zijn kan u altijd eerst even bellen of mailen. 
 
Winterstalling 
 
Wanneer u heeft gekozen voor winterstalling bij ons zorgen wij voor het transport van en 
naar het strand. Wel moet u zorgen dat de uw zeilboot zandvrij en afgetuigd klaar staat.  
Wij zullen hiervoor tijdig contact op nemen met u op het einde van elk seizoen. 
LET op! Zeilkisten mogen maximum 25 kg wegen op moment van transport door ons en 
moeten voorzien zijn van degelijke handvaten. Indien de kist te veel weegt zal ze blijven 
staan. Er zal een extra kost gerekend worden wanneer de kist later moet worden 
opgehaald. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rescue en veiligheid 
 
Wanneer u uitvaart dien u zich steeds eerst aan te melden in het logboek. 
Ook na het zeilen moet u zich komen afmelden. 
Ga met uw zeilboot te water in de daarvoor voorziene insteekzone.  
Respecteer de voorrangsregels. 
U dient in orde te zijn met al de nodige reddingsuitrusting op uw zeilboot. 
Steeds een GSM meenemen wanneer u uitvaart, met de nodige contact nummers en 
noodnummers. Wij zijn steeds bereikbaar wanneer de surfclub open is. Buiten de 
openingsuren moet u in een noodgeval naar het MRCC te bellen. 
Wij beschikken over een jetski waarmee wij onze rescue acties uitvoeren.  
 
 
onderhoud 
 
Indien u uw zeilboot wenst af te spoelen kan u dit vragen aan onze beachmaster. Hij of zij zal 
u het nodige materiaal geven. 
 
 
Camera bewaking 
 
Er is camera bewaking voor de zone van de ligplaatsen voorzien. Dit is wel geen garantie dat 
elk misbruik en/of diefstal kan worden geïdentificeerd. 
 
 
 
 
 
 
  


