Instructies

Getting started

Reserveer online, zelfs tot 10 minuten voor
vertrek. Heb je een bevestiging ontvangen dan
kan je de onderstaande stappen doorlopen bij
aankomst op de lokatie.

Book online, this is possible up to 10 minutes
before departure. Once your booking is
confirmed follow the the steps below at your
arrival on location.

Sleutel: het mobiele nummer dat wij van je
hebben ontvangen bij de reservering is de
sleutel van de boot!

Key: your mobile number registrated at the time
of reservation is the key to unlock the boat!

1 Doe de plug in de zelflozer
je vind deze links- en rechtsachter op de vloer
van de sloep. Draai/knik ze een kwartslag en ze
zitten vast. Als ze er al in zitten is dat ook prima

1 Close the draining plug
the 2 plugs are located on the bottom/floor of the
boat on the left- and rightside. Put the plugs in
and turn the handle downwards (the handle is
now horizontal).
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2 Boot aanzetten
SMS “Sloep# aan” naar +31635250034
# voorbeeld: heb je sloep2 gehuurd dan typ je
‘sloep2 aan’. Na ongeveer 1 minuut is de boot
actief (dis is ook te horen aan een ‘klik’ geluid
van de ontgrendelen. Je ontvangt een
bevestiging SMS

2 Boat activation
Text SMS “Sloep# aan” to +31635250034
# example: if you reserved sloep2, type ‘sloep2
aan’ en text this to the number above. The boat
will be active within one minute! You will receive
a confirmation textmessage.
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3 Haal de stekker uit het stopcontact
deze zit vast aan de kade. Als de stekker er al
uit is is dat geen probleem (sloep kan 10-12 uur
varen zonder op te laden)

3 Unplug the electricity plug
It’s connected to the dock. Put the cable in the
boat. If the cable is already plugged out it’s no
problem (boat can operate 10-12Hrs without
charging)
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4 Gaan varen
Druk de ronde onder de gashendel in en maak
de boot los. Je kan nu gaan varen door de
gashendel vooruit danwel achteruit te bewegen.
Wijst de hendel omhoog dan wordt er geen gas
gegeven

4 Drive off
Press the round button at the right side of the
steering wheel. And make sure all lines are
untied. Now use the gas handle forward or
backward to operate the boat. The upright
position is neutral.
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En nu lekker varen!

Enjoy the trip!
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5 Klaar met varen?
Leg de boot op tijd aan, meld eventuele schade
altijd telefonisch. Om de huurperiode (en
betaing) te stoppen dien je het volgende te
doen:
SMS “Sloep# uit” naar ons nummer
+31635250034
je ontvangt een bevestiging sms als alles goed
is gegaan
Zorg dat de stekker weer in het stopcontact zit,
haal de afsluiters eruit en druk de knop onder
de gashendel in de uitstand.

5 Finished?
Be back in time, if there is damage call us to
report. To stop your rental (and payment) you
can simply text message us again. Do the
following:
Text message “Sloep# uit” to our number
+31635250034
you wil receive a confirmation message

Vragen? Bel ons gerust op 085-4019555

Questions? Call us at 085-4019555

Make sure the electricity plug is plugged in again,
the draining plugs are plugged out.

