
Protocol dagelijkse rondvaarten
Geldend voor de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn.

Vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het corona-

virus en binnen de overheidsmaatregelen die gelden, hervat Vestingvaart de 

dagelijkse rondvaarten - vanaf zaterdag13 juni 2020 tot nader order - onder 

aangepaste voorwaarden. Deze dienen voor het beschermen van de gezondheid 

van schippers en passagiers en om verspreiding van het virus in het algemeen 

tegen te gaan. Voor zowel passagiers als schippers geldt dat zij kennis hebben 

genomen van, en zich strikt houden aan, de maatregelen en beperkingen die door 

de rijksoverheid (inclusief RIVM) zijn gesteld in verband met de corona-situatie. 

Kaartverkoop en reservering
•	 Deelnemen	aan	de	dagelijkse	rondvaart	kan	uitsluitend	op	reservering	en	

 betaling vooraf, bij de VVV Naarden-Vesting, in de Utrechtse Poort, 

 Ruijsdaelplein 6, telefoon 035 - 694 2673 of 06 3058 2835, contact@infonaarden.nl.

 In dit kader noemen wij de VVV: het boekingskantoor.

•	 Aan	reserveerders	wordt	gevraagd	bij	het	VVV	of	de	gast	of	zijn	groepsleden		 	

 gezondheidsklachten hebben; de reserveerder moet daarop een eerlijk en 

 eenduidig antwoord geven. Bij eventuele klachten of twijfel daarover wordt de   

 reservering (voor de betreffende persoon) niet geaccepteerd.

•	 Het	boekingskantoor	overhandigt	na	betaling	(PIN)	de	vaartickets	en	een	

 formulier waarop (naast een routekaart ter informatie) de speciale voorwaarden  

 en de gereserveerde zitplaats(en) zijn aangegeven. De zitplaatsen op de boot   

 worden genummerd (per bank/rij).

•	 Passagiers	afkomstig	uit	1	gezin	of	huishouden	kunnen	geplaatst	worden	zonder		

 de 1,5 meter afstand in acht te nemen; voor individuele passagiers of tussen   

 groepen onderling geldt de 1,5 meter regel. In de praktijk zal dit inhouden dat als  

 onderlinge afstand 1 bank-rij wordt vrijgehouden.

•	 Het	VVV	houdt	per	vaart	op	een	eigen	overzicht	bij	welke	plekken	gereserveerd		

 zijn. Reserveringen worden aangenomen op volgorde van aanmelding en zolang  

 er plaatsen zijn. De boot is vol als er geen plekken meer beschikbaar zijn waarbij  

 aan de 1,5-meter regel voldaan kan worden.

•	 Reserveringen	zijn	definitief	als	de	reserveerder	de	tickets	en	de	bevestiging		 	

 fysiek heeft opgehaald bij het boekingskantoor.

•	 Er	kan	NIET	gereserveerd	worden	en	er	kunnen	geen	vaartickets	worden	

	 verkregen	bij	de	boot/schipper.	Er	is	geen	betalingsverkeer	bij	of	op	de	boot.
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Het in- en uitstappen en wachten
•	 Wachtende	passagiers	zorgen	ervoor	dat	zij	in	de	nabijheid	van	de	opstapplek	zich		 	

 zodanig opstellen dat de 1,5-meter-regel ten opzichte van anderen en de boot 

 gewaarborgd is; een geschikte plek daarvoor is het plein aan de kop van de Nieuwe 

	 Haven,	tegenover	restaurant	Vida.

•	 Passagiers	zijn	minstens	10	minuten	voor	het	vertrek	van	de	rondvaart	aanwezig.

•	 Passagiers	hebben	slechts	toegang	tot	de	boot	op	afroep	en	aanwijzing	van	de	schipper.

•	 Kort	voor	de	vertrektijd	roept	de	schipper	passagiers	op	voor	het	instappen.

 De volgorde die de schipper daarbij hanteert is:

•	 Eerst	de	passagiers	met	reserveringen	voor	de	voorste	rij(-en)

•	 dan	passagiers	met	reserveringen	voor	de	achterste	rij(-en)

•	 daarna	passagiers	op	de	andere	aansluitende	beschikbare	plekken,	eerst	vóór	de	trap			

 (ongeveer in het midden van de boot), daarna achter de trap.

	 Het	doel	hiervan	is	dat	passagiers	en	schipper	elkaar	niet	hoeven	te	passeren	in	de		 	

 boot.

•	 Vóór	het	instappen	toont	de	passagier	het	reserveringsformulier	en	de	vaartickets		 	

	 (voor	zijn	groep)	aan	de	schipper.	Als	de	schipper	toestemming	geeft,	stappen	de	

 passagiers in. Daarbij worden de vaartickets door de passagier gedeponeerd in een

 daarvoor bestemde bus, doos of anderszins, zonder lichamelijk contact met de 

 schipper. De passagier behoudt het reserveringsformulier dat bij het VVV verkregen 

 is; daarop staat ook de vaarroute aangegeven ter informatie. (Zie bijgesloten formulier)

•	 De	schipper	verleent	geen	hulp	bij	in-	en	uitstappen	van	passagiers	die	dat	nodig	

 hebben; leden uit dezelfde gezins- of één-huishouden-groep mogen dit wel. 

	 Alle	passagiers	nemen	zelf	de	hun	toegewezen	plaats	op	de	boot	in.

•	 Bij	het	uitstappen	bepaalt	de	schipper	in	welke	volgorde	dat	gebeurt;	in	principe	is		 	

 dit de omgekeerde volgorde als bij het instappen.

•	 Bij	het	verlaten	van	de	boot	nemen	passagiers	het	bevestigingsformulier	met	de	platte	

 grond - en al het andere eventuele afval - mee en bewaren dat zelf of deponeren dat in  

 een afvalbak aan wal.

•	 Na	het	uitstappen	verspreiden	de	passagiers	zich	en	maken	in	elk	geval	de	stenen	trap		

 bij de opstapplaats en onmiddellijke omgeving vrij.

•	 Bij	onduidelijkheid,	twijfel	of	in	bijzondere	omstandigheden	bepaalt	de	schipper	wat	er		

 gebeurt of wordt nagelaten. Passagiers zijn te allen tijde verplicht om aanwijzingen van  

 de schipper op te volgen.
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De vaarten
•	 De	vaartijden	zijn	zodanig	aangepast	dat	tussen	twee	opeenvolgende	

 vaarten extra tijd wordt vrijgehouden, zodat afstappende en instappende  

 passagiers elkaar niet hoeven te benaderen of passeren.

 In deze tijd en voorafgaand aan elke vaart worden de zitplaatsen en delen  

 van de boot die passagiers of schipper kunnen aanraken, schoongemaakt  

 met een ontsmettend middel.

•	 Tijdens	de	rondvaart	blijven	alle	passagiers	zitten	op	de	toegewezen	plek.

•	 In	de	boot	is	eten	en	drinken	niet	toegestaan.

•	 Bij	onverwachte	gebeurtenissen	of	calamiteiten	tijdens	het	in-	en	uitstappen		

 of tijdens de vaart kan de schipper besluiten zich door de boot te begeven  

 op minder dan de vereiste afstand tot anderen; voor die gevallen heeft de  

 schipper de beschikking over een mondkapje en handschoenen.

•	 Voor	passagiers	is	een	mondkapje	niet	verplicht	aangezien	de	1,5	meter-		

 regel gehandhaafd kan worden onder deze voorwaarden. 

	 Het	staat	passagiers	uiteraard	vrij	om	wel	een	mondkapje	te	dragen.	

 Zij moeten daar dan zelf voor zorgen, Vestingvaart verstrekt deze niet.

(Slot-)opmerkingen
•	 Passagiers	varen	mee	op	eigen	risico;	op	geen	enkele	manier	is	de	

 schipper of Vestingvaart Naarden verantwoordelijk te stellen voor 

 calamiteiten of de gezondheid van de passagier. 

•	 Passagiers	krijgen	bij	het	afronden	van	de	reservering	de	belangrijkste		 	

 regels op papier uitgereikt en accepteren de regels en voorwaarden door  

 het maken van de reservering.

•	 In	alle	gevallen	waarin	bovenstaande	niet	voorziet,	kan	Vestingvaart	

 Naarden beslissen.

•	 In	en	om	de	rondvaartboot	kan	de	dienstdoende	schipper,	of	andere	

 vertegenwoordiger van Vestingvaart Naarden, aanvullende regels stellen 

 of dwingende aanwijzingen geven in het kader van de veiligheid of een   

 goed verloop van de rondvaarten, die door eenieder strikt opgevolgd 

 dienen te worden.

De	bijlage	laat	het	A4-tje	zien	dat	door	het	VVV	aan	iedere	passagier	wordt	

meegegeven.	Aan	iedere	passagier	wordt	gevraagd	om	dat	te	lezen.	

Hier	staat	beknopt	het	bovenstaande	protocol	op	aangegeven	zodat	daar	geen	

onduidelijkheid over kan ontstaan.

Aan	de	andere	kant	de	plattegrond	van	de	Vesting,	zodat	men	tijdens	de	rond-

vaart kan volgen waar men zich bevindt. Dit dokument mag men behouden.
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Welkom aan boord; dit zijn onze 10 geboden!
1  Kaartverkoop: Alleen bij het VVV Naarden-Vesting in de Utrechtse Poort, Ruijsdaelplein 6, 

 telefoon 035 - 694 2673 of 06 3058 2835, contact@infonaarden.nl  Het VVV geeft uw zitplaatsen aan op bovenstaand kaartje.

 Bij eventuele onduidelijkheid bepaalt de schipper!

2 U wordt gevraagd bij het VVV of u gezondheidsklachten heeft;  u bent zelf verantwoordelijk voor het geven van een eerlijk  

 antwoord! Bij eventuele klachten kunt u NIET meevaren!

3 U dient 10 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. 

4 Het klinkt onvriendelijk, maar de schipper helpt u niet aan boord; u dient zelf zonder hulp aan boord te stappen en uw plaats 

 in te nemen die voor u is bestemd.

5 De aangegeven nummers van de banken vindt u terug op de banken in de boot.

6 Graag bij het opstappunt van de boot ook tenminste 1,5 meter afstand houden van de andere passagiers; personen uit 

 1 gezin kunnen bij elkaar zitten. 

7 Houd u aan de 1,5 meter regel; bij het instappen en het verlaten van de boot dient u zich te houden aan de instructies van 

 de schipper. 

8 Eten en/of drinken aan boord NIET toegestaan.

9 U vaart mee op eigen risico; op geen enkele manier is de schipper of Vestingvaart Naarden verantwoordelijk te stellen voor  

 calamiteiten of uw gezondheid.

10 U wordt geacht bovenstaande te hebben gelezen en hiernaar te handelen.

Na uw rondvaart wordt de boot met ontsmettende middelen behandeld zodat mensen na u in een schone boot kunnen plaatsnemen. 

Houdt afval bij u en deponeer dat in de afvalbakken in de Vesting.  
 

 1 Turfloods

 2 Nieuwe Haven

 3 Arsenaal

 4 Brug & Sluis

 5 Oude Haven

 6 Zeepoort of Grote Pijp

 7 Bastion Katten

 8 Ravelijn Oranje-Katten

 9 Bastion Oranje

 10 Oostbeer & Boomgat

 11 Anti-Tankwal Oostdijk

 12 Buiten- of Zoute gracht

 13 Kanaal naar Fort Ronduit

 14 Fort Ronduit

 15 Kraanbrug

 16 Bedekte weg

 17 Ravelijn Oud Molen

  (Vestingeiland)

 18 Westbeer

 19 Bastion Oud Molen

 20 Kleine Pijp

 21 Ravelijn III ’De Dek’ 

 22 Oude draaikom

 23 Naardertrekvaart

Vaartocht ’Ronduit’
Boekingskantoor

Telefoon 035-8880677
boekingen@vestingvaart.nl

www.vestingvaart.nl
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