
 

 
Regels Pean-Valkclub 2020: 

- geldig voor gezinsleden op het ingeschreven woonadres, van wie 
minimaal 1 persoon aan boord meerderjarig moet zijn; 

- het hele jaar geldig (ook in de winter!) voor 1 dag, tussen 9:00-17:00 
uur. In overleg kan de valk ook in de avond worden teruggebracht. 

- er kunnen geen twee verhuren tegelijk worden gereserveerd. Als de 
ene afgelopen is kan de volgende worden ingepland. 

- je kunt de valk reserveren van 7 dagen tot een half uur van te voren; 
- check de beschikbaarheid online op www.pean-bootverhuur.nl; 
- abonnement wordt via maandelijkse incasso van € 17.50 betaald, 

minimaal een jaar; daarna maandelijks opzegbaar. 
- controleer zelf of de inventaris van de valk compleet is. Zo niet, dan 

horen we dit graag voordat je vertrekt. Dan kunnen wij wat mist of 
kapot is, verhalen op de vorige huurders.  

- De Pean Valk Club Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes 
houden van de valken. Zodanig dat het volgende lid weer met een 
schone en complete boot kan vertrekken. Dus zelf eventueel 
opgelopen schade of vermissing binnen 24 uur melden via 
info@pean.nl; 

- Huren van een buitenboordmotor is bij de prijs inbegrepen, maar 
bedoeld ter ondersteuning bij afvaart en terugkomst. Na gebruik van 
bb, dien je de motor weer bij te vullen uit de jerrycan.  

- Jerrycan na afloop voor de container neerzetten.  

Valk reserveren: 

- Kijk online of er een valk beschikbaar is; 

- Vul het boekingsformulier in, de huurprijs kun je negeren; 

- Je krijgt dan een bevestiging van ons zonder factuur;  

- In ons verhuurkantoor ligt een lijst waarop staat welke valk voor je is  

gereserveerd; 

- Last minute reserveringen, graag per telefoon; 
- Bij vertrek hoef je je niet af te melden; als er  iets mist of defect is, dan 

mailen naar info@pean.nl 

Kosten: €17,50/maand via incasso 
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