
 Algemene Voorwaarden ‘BUUT’  

 De beheerder:  

 BUUT vzw, Terneuzenlaan 55, 9000 Gent  

buut.deelbootjes@gmail.com  www.buut.be  
BE0777683741  

 RPR: Ondernemingsrechtbank Gent  stelt 

onderstaande voorwaarden:  

 Artikel 1. Voorwaarden voor toetreding  

 Iedere toegetreden lid moet minimum leeftijd 18 jaar zijn, woonachtig zijn in de buurt Muide -  Meulestede – 

Afrikalaan  

 Betaalt 20 euro lidgeld en een waarborg van 150 euro  Woont een 

opleidingsmoment bij.  

 Artikel 2. Rechten en plichten van toegetreden leden  

 Toegetreden leden hebben de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven,  waaronder:  

• recht om deel te nemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd ter  verwezenlijking van 

haar doel, mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor deze deelname;  

• recht om uitgenodigd te worden op de Algemene Vergadering, maar ze hebben geen stemrecht;  

• plicht tot betaling van de bijdrage van toegetreden leden;  

• plicht om zich te houden aan het  interne reglement van de vereniging  en daartoe  bij lidmaatschap  ondertekenen 

zij een door het bestuur vastgesteld document met afspraken  die bij lidmaatschap moet  ondertekend worden door 

elk toegetreden lid.  

 Artikel 3. Bijdrage van toegetreden leden  

 De toegetreden leden betalen een bijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene  Vergadering en die 

maximum 50 euro per jaar bedraagt.  

 Artikel 4. Ontslagneming van toegetreden leden  

 Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief  bekend te maken 

aan het Bestuur  

 Na het ontslag wordt de log in geschrapt en de waarborg van 150 euro terug gestort  

 Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:  

• Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in  de 

vereniging.  

• Wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke  aanmaning.  

 Artikel 5. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden  

 Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur  

 Artikel 6. Persoonsgegevens  

 U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens gedeeld worden in functie van de goede werking  van het 

deelsysteem.  

 Artikel 7. Richtlijnen bij gebruik  

● Aanvraag gebeurt via het online systeem op  www.buut.be  

● De geldende kostprijs wordt vermeld op de website en dit voor een  blok van 3 uur  

● De reservatie moet minimum 3 dagen op voorhand gebeuren en kan maximum 30 dagen op  voorhand 

gebeuren  

● Na reservatie kan datum en uur niet meer aangepast worden  

● Men kan niet reserveren voor derden, dus de persoon die reserveert moet ook aan boord zijn. 

● De boten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden  

● De bootjes worden voor en na gebruik steeds afgemeerd aan de verlaagde kade in de  Terneuzenlaan in 

Gent  

 Artikel 8. Goed zeemanschap  

● Leef steeds de van kracht zijnde vaarregels na en heb respect voor de andere  waterweggebruikers  

● Wat betreft alcohol en andere intoxicatie gelden dezelfde regels op het water als op de  openbare weg  

● We nemen ons afval terug mee en dumpen niets in het water, we stimuleren ook het opvissen  van drijfvuil bij 

het varen  
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 Artikel 9.Vaarroute  

● Het vaargebied strekt zich uit van Meulestede-brug via Muide-brug en Oude Dokken over  Visserij en 

Achtervisserij tot aan Keizerspark.  

● Er mogen geen sluizen genomen worden  

● Er is mogelijkheid tot tijdelijk achterlaten van de bootjes op een daarvoor voorziene plaats ( aanlegsteiger), 

goed afgemeerd en na opbergen van de batterij onder de luiken.  

● Opletten voor ondiepe waters (achter rode palen in het Houtdok en aan glooiende oevers)   

●  Vaste ligplaats (verlaagde kade Terneuzenlaan - vlakbij Bollekesfrituur)  

 Artikel 9. Aan boord  

● Maximaal zijn 6 volwassenen toegelaten. een volwassene kan plaats maken voor 2 kinderen.  Er mogen 

maximaal 8 passagiers aan boord zijn.  

● Er zijn reddingsvesten aanwezig voor iedereen aan boord die niet verplicht te dragen zijn. Het  is echter 

aangeraden (kleine) kinderen een vest aan te doen  

● Huisdieren zijn toegestaan als ze geen bijtgedrag vertonen  

● Alle verplichtte (zwemvesten, anker, brandblusser, hoosvat, …) uitrusting is voorzien op de boot. we vragen 

echter om dit steeds te checken alvorens de vaart te starten.    

● Geen glas aan boord maar gebruik herbruikbare bekers    

 Artikel 10. Goede Boordvader  

● Zorg er steeds voor dat de boot proper achter gelaten wordt zodat de gebruiker na u ook van  een zalige vaart 

kan genieten.  

● GEEN waterski/zwemmen/sleepdienst/BBQ/(magneet)vissen op, voor of achter de boot.  

 Artikel 11. Afspraken nakomen  

● Om het deelsysteem optimaal te laten werken dienen gemaakte afspraken steeds correct  opgevolgd te 

worden.  

● Zorg dat je dus steeds op tijd terug bent aan de ligplaats in de Terneuzenlaan en goed  afspreekt met de 

vorige en volgende gebruiker voor de overdracht van de batterij.  

 Artikel 12. Schade en defecten  

● Meld steeds onmiddellijk opgelopen schade of mogelijke defecten.  

● Bij herhaaldelijke nalatigheden bij het gebruik van de deelbootjes is er mogelijkheid tot  schrapping van de 

account en stopzetting van het engagement  

● Vzw Buut is Verzekerd voor materiële schade aan derden. De franchise is ten laste van de  gebruiker en 

wordt verrekend met de betaalde waarborg.  

 Voor akkoord  

( Handtekening)  

 Naam gebruiker:  

 Datum:  

 Locatie:  

 Datum gevolgde opleidingssessie:  


