
         Voorwaarden bellyboatvergunning: 
 
1. Alle voorwaarden in de verenigingslijst gelden ook voor deze 

Bellyboatvergunning. 
2. Uitsluitend vissen vanuit de bellyboat in de daarvoor aangegeven zone`s 

Een ieder die zich buiten de zone`s bevind gaat per direct in overtredeng 
3. Bellyboat mag niet motorisch/elektrisch aangedreven zijn.enkel flippers of 

roeispanen toegestaan  
4. Rubberboot of ander drijfmiddel niet toegestaan. 
5. Bij het vissen op roofvis dient men zich te houden aan de regelgeving voor 

de gesloten tijd. 
6. Het te water gaan mag enkel op de daartoe aangegeven locaties. 
7. Bij het sommeren van een boa of verenigingscontroleur dient u zich naar 

de oever te begeven. Bij het niet voldoen aan eerste sommatie kan uw 
vispas ingenomen worden voor maximaal 3maand  

8. De Bellyboatvergunning is geldig in combinatie met de 
vispas/weekvergunning van Hv. “Ons Vermaak”  

9. De bellyboat mag enkel worden ingezet voor het actief vissen vanuit de 
bellyboat. Lijnen uitvaren en of voeren is niet toegestaan 

10. Bellyboat mag niet dienen als bijboot bij bijv:het karper vissen 
11. Het dragen van een zwem/drijfvest is verplicht.  
12. Het voeren van een rondom schijnend toplicht tussen zonsondergang en 

zonsopkomst is verplicht 
13. Zorg dat u geen overlast veroorzaakt voor anderen.heb respect voor elkaar 
14. Gevaarlijke situaties mogen door een boa of verenigingscontroleur ten aller 

tijde gestopt worden. 
15. Er mag maximaal met 1 hengel gevist worden. 
16. Het meenemen van vis is niet togestaan. 
 
Controle: 
Aan Boa’s, controleurs en overige bevoegden dient u ten allen tijde uw 
Bellyboatvergunning van hv “Ons Vermaak”, te tonen. 
Kunt u de juiste documenten niet tonen, dan wordt u geacht zonder vergunning 
te vissen. In onze wateren wordt zeer frequent gecontroleerd.  
Ons controleteam mag bij overtredingen uw papieren in beslag nemen als u de 
voorwaarden en bepalingen niet in acht neemt.  
Onze Boa’s zijn wettelijk bevoegd om proces verbaal op te maken. 
Het niet in acht nemen van de regels genoemd in dit document of 
als er in strijd wordt gehandeld met de visserijwet, de keur van het 
waterschap of de gemeentelijke visserijverordening betekent dat 
men wordt geacht zonder vergunning te vissen! Wees zuinig op 
oever en waterplanten. Neem ook afval van een ander mee, dit siert 
u als sportvisser.  


