gebruiksaanwijzing / gebruiksregels

In de HotTug kan u veel plezier hebben, maar let wel op een
aantal punten voor uw veiligheid.
1. Het vaargebied wordt aangegeven op bijgaande kaart. Niet alleen is
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het verboden om buiten het vaargebied te varen met de HotTug. Door
stroming en golfslag kan het ook gevaarlijk zijn. Sommige delen van
bruggen zijn verboden, zie het verkeersbord op de plattegrond. Ook
kan een brug gestremd zijn, doordat er aan de brug gewerkt wordt of
omdat er een groot schip aankomt. Dit is zichtbaar door ‘dubbel rood’,
dit is een licht met twee rode lichten boven elkaar.

2. Er zijn 7 bruggen in het vaargebied. Deze hebben een verschillende

hoogten, let bij iedere brug op of de pijp onder de brug kan. De HotTug
heeft een ‘klappijp’, klap de pijp ruim op tijd, dus een paar meter van te
voren, anders beschadigen jullie de pijp.

3. In de Leuvenhaven varen ook beroepsschepen en watertaxi’s, wees
altijd alert op andere schepen.

4. Door het getijde kunnen er ook sterke stromingen zijn in de haven. Op

de kaart staat aangegeven waar die het hevigste aanwezig kunnen zijn.

5. De kachel in de HotTug is op hout gestookt, de delen boven water

kunnen heet worden pas dus altijd op dat u de kachel niet aanraakt!

6. De HotTug heeft een elektrische motor. Vaar normaal op halve kracht,
anders gaan de accu’s te snel op en komt u niet ‘thuis’. Gebruik het
volledige vermogen alleen om te manoeuvreren of in situaties waarin
dit echt nodig is. Als u 15/20 Ampère vaart dan komt u gemakkelijk
thuis en kunt u makkelijker sturen en manoeuvreren.

7. Varen in de HotTug is genieten, leuk en een bijzondere ervaring. Het

moet echter ook leuk zijn voor onze ‘buren’ en mogelijk blijven voor
toekomstige huurders. Draai dus geen muziek, ga niet schreeuwen /
gillen en houd badkleding aan.

8. Natuurlijk is het lekker om een drankje te drinken in de warme HotTug,
maar let op uw alcohol gebruik. De schipper mag net als in de auto
maar 1 glas drinken, maar beter helemaal niets. Als schipper heeft u
de verantwoordelijkheid over uw medepassagiers, zorg dat zij veilig
thuis komen.

Bij een klacht en/of overtreding van bovenstaande regels zullen wij uw
gehele borg van € 500,- (per HotTug) inhouden.
Als u deze instructies opvolgt gaat u een fantastische ervaring tegemoet,
Heel veel plezier in de HotTug!
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verkeersbord ‘verboden in te varen’

SOMMIGE (DELEN VAN DE) BRUGGEN ZIJN
GESTREMD (TE ONDIEP, TE ONVEILIG,
WERKEN AAN DE BRUG OF ER KOMT EEN
GROOT SCHIP AAN). DAT ZIET U AAN:

IN DIT GEBIED IS HET VERBODEN
OM MET DE HOTTUG TE VAREN

