STICKER INSTRUCTIE
Uitsluitend geldig voor boten met een jaarontheffing
De jaarontheffing bestaat uit twee delen. Deel I is een digitaal formulier waarop uw naam, adres, de gegevens van
het vaartuig en het nummer van de ontheffing staan en deel II is een sticker. Het nummer op de sticker
correspondeert met het nummer van de jaarontheffing. Door de sticker op uw vaartuig te plakken laat u zien, dat u
een jaarontheffing heeft. De ontheffing (deel I) moet tijdens het varen getoond kunnen worden. Ook moet u, indien
gevraagd, een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen.
Het plakken van de sticker op uw vaartuig
De sticker moet duidelijk zichtbaar aan de linkerzijde van uw vaartuig (bakboord) worden geplakt, bij voorkeur op de
boeg. Om te voorkomen dat de sticker op uw vaartuig loslaat, dient u bij het plakken het volgende in acht te nemen:
-

Bij het aanbrengen van de sticker dient de temperatuur hoger te zijn dan 10 C.
De ondergrond moet egaal en vlak zijn, de sticker dus niet over naden of die van voorgaande jaren plakken.
De ondergrond eerst ontvetten met spiritus (geen benzine of terpentine gebruiken).
Alvorens de sticker te plakken, moet de spiritus geheel weg worden gewreven of verdampt zijn.
De sticker aanbrengen op de droge ondergrond en zacht aanwrijven met een zachte doek.
De sticker gedurende enkele uren niet bloot stellen aan extreme druk of wrijving.
De sticker mag nooit met een hogedrukspuit of iets dergelijks gereinigd worden.

Voor rubberboten geldt het volgende: Op bepaalde ondergronden, zoals die van rubberboten, vinyldoek, Bisonyl e.d.
hecht de sticker niet of niet voldoende. Bij deze vaartuigen dient de sticker duidelijk zichtbaar op de linkerzijde van
de motor te worden geplakt.
De sticker niet op de juiste plaats bevestigd? Uw vaarontheffing voldoet niet aan de regels!
Hierop wordt gecontroleerd!
Het verwijderen van de sticker
Dit gaat het beste bij een niet te lage temperatuur, aanbevolen wordt tenminste 15 C. Door gebruik te maken van
een föhn kan het loshalen worden versneld. Bij lastige gevallen kan gewerkt worden met stickerverwijderaar.
Sticker kwijt?
Mocht u een sticker kwijtraken, meldt u dat dan per omgaande per e-mail:
vaarontheffingen@12reeuwijkseplassen.nl.

