Algemene Voorwaarden Perfect Catch Visgids

1. Om te kunnen visssen met Perfect Catch Visgids dient U in het bezit te zijn van een geldige ID
kaart, paspoort of rijbewijs. En een geldige vispas met de bijbehorende lijst van viswateren of
visplanner App.
2. Voor degene die geen geldige vispas hebben dit graag vooraf melden zodat Perfect Catch de
vergunning kan regelen voor het betreffende water.
3. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Nederlandse
wet en visserijwet.
4. Om met een boot het water op te kunnen, dient u te kunnen zwemmen.
5. Zwemvesten en andere veiligheidsmiddelen (zoals EHBO-kist) zijn aan boord voor eventuele
noodgevallen.
6. U dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen die door de visgids worden
gegeven tijdens het vissen of het varen.
7. De prijzen zijn gebaseerd op vissen op de Bijland, Bijlands Kanaal, Pannerdens Kanaal en Rijn/
Waal. Wateren die verder liggen, kunnen ook bevist worden. Hiervoor kunnen extra kosten
in rekening worden gebracht afhankelijk van de afstand. Extra kosten zijn een onderdeel van
de overeenkomst en worden vooraf vastgesteld.
8. Perfect Catch kan eenzijdig beslissen dat de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of dat de
visdag vroegtijdig wordt beëindigd.
9. Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan van de visdag onmogelijk maken, wordt in
overleg met u een andere datum gekozen.
10. Uw deelname geschiedt geheel voor eigen risico, WA verzekeringen hebben over het
algemeen voldoende dekking.
11. Eventuele schade welke door uw toedoen aan de boot of aan materiaal wordt toegebracht,
kan op u verhaalt worden middels een schriftelijke aansprakelijkheid.
12. Gebruik van hengelmateriaal en kunstaas is bij de prijs inbegrepen. Mocht er veel kunstaas
verspeeld zijn dan kan aan het eind van de dag een kleine vergoeding hiervoor in rekening
worden gebracht.
13. Wij vissen volgens het principe van Catch&Release! Er mag dan ook geen vis mee naar huis
genomen worden.
14. De visdag kan gestart worden vanaf 8.00 uur en er zal tot ongeveer 17.00 door gevist
worden. Afhankelijk van het jaargetijde en het weer. Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
(Alleen in de zomermaanden)
15. Er kan ook een halve dag gevist worden, hiervoor geldt minimaal 2 personen.
16. U dient vooraf te betalen, dit kan via onze bankrekening of op de visdag zelf door contante
betaling of via pin (betaling via pin alleen mogelijk met vissen op eigen wateren)
17. De prijzen kunnen conform de voorwaarden worden gewijzigd. Deze zullen zo spoedig
mogelijk worden doorgegeven en doorberekend worden.
18. Personen onder de 16 jaar mogen enkel met begeleiding van een volwassene mee om te
vissen
19. Eventuele annuleringen of wijzigingen dienen maximaal 48 uur voor de visdag te worden
doorgegeven. Voor annuleringen kunnen kosten in rekening worden gebracht.
20. Perfect Catch heeft plaats voor maximaal 3 vissers per keer, zodat er comfortabel gevist kan
worden en er voldoende ruimte is. Voor iedere visser is er een stoel en een hengelsteun.

21. Mocht u met een grotere groep willen vissen (meer dan 3 personen) dan is dat mogelijk, we
werken samen met andere visgidscollega’s die graag bijspringen. Hiervoor gelden afwijkende
tarieven.
22. In overleg met u kunt u aangeven of de foto’s genomen over de dag wel of niet geplaatst
mogen worden op social media. Indien u dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken.

