Informatie over verhuur op de Zevenhuizerplas vind je hieronder.
Huidige actie Bootverhuur:

Als je iedere 3 weken een keer komt zeilen, krijg je altijd 50% korting.
Lake 7 Sailing verhuurt geen BM / 16M2 en ook geen Polyvalken.
Wij verhuren moderne niet kenterbare Tirions en daarnaast diverse modellen Escapes en Optimisten.
Ter kennismaking kun je kiezen:
- of 1+1 gratis

- of 1e keer met 50% korting
Als je voor 1+1 gratis kiest, kun je het bedrag van de 1e keer huren binnen 3 weken nog een keer
besteden.
Kom je binnen 3 weken na de 2e keer nog vaker, dan krijg je 50% korting. Deze regeling is zeer
voordelig voor degenen die vaak willen zeilen.
Kies je voor de 1e keer met 50% korting, dan kun je daarna starten met 1+ 1 gratis.
De regelingen gelden niet voor dezelfde dag. Met huurtegoedkaarten ben je nog goedkoper uit.

Informatie over verhuur
Als u op de Home Page van www.henkvangent.nl de foto impressies bekijkt en vervolgens de foto van de
Tirion Multi Purpose aanklikt, weet je wat voor boten er te huur zijn.

De Valken op de foto’s zijn inmiddels vervangen door schitterende, makkelijk zeilende Tirions. Een
genot om in te zeilen voor iedereen met ervaring in Valk, BM, of vergelijkbare boten.
Ga daarna via de 'Keuzepagina' naar 'Verhuur van zeilboten'; daar vindt u alle informatie over het huren voor 1
boot met max. 8 personen. (voor groepsactiviteiten >8 en/of > 1 boot: zie 'Teamspirit - Groepen' op de
Keuzepagina).
Via 'Tarieven' (in de balk bovenaan iedere webpagina) kunt u de volgende keuzes maken:
- Boothuur / Selfservice zeilpleziertarieven; Optimist / Escape / PlayCat
- Boothuur / Selfservice zeilpleziertarieven; Tirion (direct via
http://www.henkvangent.nl/tarieven/Huurtarieven%20folder%20230411.pdf )
- Timesharing / Huurtegoedkaarten / Seizoenkaarten / Passe Partout
Reserveren (bij voorkeur per email) is verstandig; als u op een doordeweekse dag zonder reservering
langskomt, en er is een groepsactiviteit met 100 man, dan mist u letterlijk en figuurlijk de boot!

Foto’s van de Tirion zijn te zien via de volgende link: http://www.henkvangent.nl/tirion-diaimpressie/index.html
Gratis optuigtijd, of…wij doen het voor u!
Komt u gerust een half uur eerder om op uw gemak uw boot op te tuigen!
- zeilvoering (reven) wordt door het baliepersoneel bepaald.
- Op- én aftuigservice Є15.- ; alleen optuigservice €10,Laat ons per email weten:
welke boot u van-, en tot hoe laat u wilt huren met hoeveel personen
- Of u de boot zelf optuigt en aftuigt of alleen aftuigt, of dat wij dit doen

Wij bevestigen uw reservering per mail. Als het een 'last moment' betreft, is bellen natuurlijk ook mogelijk:
0651985313. Als u geen gehoor krijgt, zijn we buiten met de boten bezig. U kunt, ook bij een ‘last moment’,
een email sturen, of op 0651985313 een voice mail inspreken; beiden worden op mooie dagen frequent
gecheckt.
Mail ons om u een huurcontract te mailen. Graag naar ons mailen en geprint en ingevuld mee nemen. Het
gedeelte over de zeilvoering wordt ter plekke ingevuld.

Check met 1 klik of de verhuur door kan gaan
We geven tijdig aan dat een les of verhuur niet door gaat via de gele ‘Zeilweer vandaag?’ button op
de Keuzepagina van www.lake7sailing.nl .
Geen bericht is goed bericht en als wij in twijfelgevallen met de cursist of huurder willen
overleggen,, zoeken wij contact met de cursist.
Check zelf; uiterlijk 2 uur tevoren of soms zelfs eerder.

Zelf afzien van een verhuur reservering
Als u zelf wilt afzien van een reservering, stromende regen of windstilte bijvoorbeeld, stuur dan zo vroeg
mogelijk een email.

NB: we hebben geen Pin!

Kledingadvies
Wij adviseren om bij warm weer luchtige kleding/zwemkleding, zonnebrand en eventueel
een petje mee te nemen en bij koeler weer warmere kleding.
Sowieso is het raadzaam altijd een of twee sets droge kleding, een handdoek en extra
schoenen mee te nemen.
Als je zelf regenkleding hebt, is het verstandig om dat mee te nemen.
Ook bij mooi weer, want op het water is het meestal frisser dan op de wal.
De wind kan het voor je gevoel nog kouder maken.
Zorg dat je kleding past bij het weer.
Bij 30 graden een T shirt; bij 10 graden heel warm aankleden!
LET daarom OP HET WEERBERICHT!
De dagen voor je gaat zeilen kan je al naar de voorspelling kijken. Windkracht, windrichting
en natuurlijk temperatuur en neerslag (regen) zijn belangrijk voor jou.
Voor je naar het Zeilcentrum gaat op de dag dat je gaat zeilen, kijk je nog een laatste keer
naar het weerbericht, zodat je kan bepalen wat voor kleding je meeneemt.
Het weerbericht vind je op:
1. www.weeronline.nl (klik linksboven op ‘Rotterdam’ en vervolgens op ‘Watersport’.
2. http://www.windfinder.com/forecast/zevenhuizerplasgeeft geeft een goed overzicht en
wordt zeer regelmatig ververst.

3. www.buienradar.nl geeft een weervideo van RTL Weer; wordt regelmatig ‘ververst’.
4.. Teletekst TV Rijnmond geeft het weerbericht voor de Regio Rotterdam, maar wordt niet
zo vaak ‘ververst’.

5.. Na het RTL Nieuws (±19.50 uur) het NOS Nieuws (± 20.15 uur) en het TV Rijnmond
Nieuws (± 19.50 uur) krijg je het uitgebreide weerbericht.
ALS ECHTE ZEILER KAN JE NIET ZONDER KENNIS VAN HET WEERBERICHT!

