PASSANTEN INFORMATIE

Toegangspas

Wassen en drogen

Deze is bedoeld voor het toegangshek aan het eind
van de loopbrug, voor het hek (ook het loophek) bij
het parkeerterrein én (24 uur per dag) voor de deur
die toegang geeft tot de natte ruimte in het clubschip.
Er wordt geen borg gevraagd, maar het is zéér belangrijk dat de toegangspas bij vertrek wordt ingeleverd
bij / afgegeven aan de havenmeester of in de blauwe
brievenbus bij het havenkantoor wordt gedeponeerd
tijdens zijn afwezigheid.

Wasmiddel is verkrijgbaar in het havenkantoor. Vanwege onze eigen biologische verwerking van afvalwater (de haven heeft geen aansluiting op het openbaar
riool) mogen uitsluitend door ons verstrekte wasmiddelen worden gebruikt. Uitgebreide instructie van de
apparatuur is aanwezig.

Pinnen
Het wordt zeer gewaardeerd wanneer u met de pin
het havengeld betaalt. Het is niet mogelijk om bij de
pinautomaat in het havenkantoor contant geld op te
nemen.

Afvalwater

In het clubschip bevindt in de toegang naar de natte
ruimtes een AED. Brandblussers en reddingsboeien
zijn op iedere steiger aanwezig. In deze folder vindt u
een lijst met noodnummers.

Wifi

Fietsen

Draadloze internetverbinding is beschikbaar, kosteloos, maar er is wel een code nodig. (staat op de passantenbon)

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan op
de steigers te fietsen. Er zijn ook enkele fietsen voor
algemeen gebruik beschikbaar. In Vianen zijn meerdere rijwielzaken voor onderdelen en/of reparaties: Fietsenmaker “Van Lek tot Linge” 0624856156 in Vianen
(zaterdag gesloten); Jansen Tweewielers 0347769032 in Vianen (maandag gesloten)

Elektra
Per stroomkast op de steiger zijn er 2 passantenaansluitingen (zie stickers op de kast). De maximale belasting van deze aansluitingen op de C/D steiger is
16 Amp, elders is dit 6 Amp. Elektraverbruik is inbegrepen in het liggeld.

Drinkwater

Havenkantoor
Tel + 31 6 22850854 VHF 31

De container op het parkeerterrein boven aan de loopbrug is uitsluitend bedoeld voor klein huishoudelijk
afval. Ons verwerkingsbedrijf draagt zorg voor de
scheiding. De haven heeft verder géén faciliteiten om
chemisch afval in te nemen.

Aan de zuidoostkant in onze haven bevindt zich een
steiger met een innamepunt voor vuilwater. Chemische toiletten mogen hier niet geleegd worden. Wilt u
gebruik maken van dit vuilwaterstation meld dit dan
bij de havenmeester. U mag hier óók’geen bilgewater
lozen!!!

AED, brandblusser en reddingsboeien

wsv De Peiler
Middelwaard 5
4133LB Vianen
info@depeiler.nl
www.depeiler.nl

Huisvuil

Passanten kunnen zonder bijkomende kosten drinkwater innemen (tot 1000 liter). Bij het clubschip staat
een slangenwagen. Dit leidingwater is uitsluitend
bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet om uw
boot te wassen. Op een aantal punten op de steiger
lijkt het of er zo nu en dan een leiding lekt; echter dit
is een automatische op gezette tijden periodieke
doorspoeling ter voorkoming van legionella.

Douches
€ 0,50 (gewone muntstukken)

Gas
Vullingen voor gasflessen zijn verkrijgbaar bij het tankstation van Zessen ongeveer 3 kilometer verderop.
Driemolenseweg 2, 4128 LS Lexmond én bij de naast
de haven gelegen camping “Clementie” (zo. en ma.
gesloten)

Diesel
Meest nabij gelegen stations aan het water: Hatenboer Yachtcharter (Nieuwegein/Vreeswijk), Markus
B.V.- bunkerschip, winkelboot (Utrecht, AmsterdamRijnkanaal. en Miltenburg (Montfoort) Voor meer bunkermogelijkheden zie www.depeiler.nl. Tankstation
aan de weg: Total Vinxwaard, Prins Bernhardstraat 49,
4132 XE Vianen, nabij Van der Valk.

wsv De Peiler
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Ov. Politie, brandweer
Ambulance
Huisarts spoed
Antonius ziekenhuis
Huisarts Hoed

112
0900-8844
088-3203300
0347-372323

Hof van Batenstein 4 Vianen
8-17 uur bij spoed kies 1

Apotheek

0347-372311

Hof van Batenstein 2 Vianen
8-17:30 uur; za 10-12

Dierenkliniek

0347-371260

Buitenpoort 3 Vianen

Tandarts G. Timmerman

Aanvankelijk beschikte men over slechts enkele ligplaatsen
aan een eenvoudig houten steigertje. Al snel nam de belangstelling toe en werd met zelfwerkzaamheid van leden
de accommodatie fors uitgebreid. De vereniging telt ruim 250
leden. Het 13 hectare grote gebied is eigendom van de vereniging. De haven heeft 220 ligplaatsen die vrijwel alle in
gebruik zijn.
wsv De Peiler hanteert een Huishoudelijk reglement en een
Jachthavenreglement, Beide reglementen zijn via de website
te bekijken depeiler.nl/home.

0347-328262

Kwartelstraat 1 Vianen

Taxi Ali Dogan

wsv De Peiler is opgericht in 1972 door een aantal enthousiaste bootbezitters die mogelijkheden zagen in de ontwikkeling van een havenaccommodatie in de zandwinningsput die
was ontstaan bij de verbreding van de A2, de “Put van Van
Loon”.

06-54391258

Passanten
Onze ruime haven heeft vrijwel altijd voldoende passantenplaatsen en is ook voor groepen aantrekkelijk.
Het passanten tarief is 1,50 euro per strekkende meter per
nacht inclusief water (tot 1000 liter) en stroom. Is uw boot
langer dan 15 meter dan stellen wij een telefoontje vooraf
zeer op prijs.
Voor rondtoerende motorbootvaarders en zeilers (hoogte
mast!) is de haven van wsv De Peiler een aantrekkelijke tussenstop. Gelegen in het centrum van het land op een kruising
van vaarwegen, in het midden van een idyllisch landschap
nabij het middeleeuwse stadje Vianen. De haven ligt ten westen van de A2 aan de linkeroever van de Lek ter hoogte van
kilometerraai 954.

wsv De Peiler beschikt over een modern clubschip, waarin
zich de sanitaire voorzieningen (incl. invalidentoilet en douche), een wasmachine en droger en uiteraard een ontmoetingsruimte met een gezellige bar bevinden. In het vaarseizoen hebben wij tevens een mooi buitenterras met zicht op
de Lek.

Onze haven is een getijdenhaven; blijf bij het invaren van de
haven tussen de boeien. Hoewel bij laagwater tijdens springtij
de diepte krap kan zijn staat daar toch altijd 2 m water. Bij
twijfel dus even de getijdentabel raadplegen of overleg met de
havenmeester. In de haven zelf is er altijd 3 tot 6 meter waterdiepte beschikbaar.
Het is niet toegestaan achter in de put te ankeren.
In de haven mag niet harder dan 6 km/u gevaren worden.
Vissen in de haven mag alleen na toestemming van de havenmeester. Hier is, naast de nationale vispas, een visvergunning
voor nodig.

Voor bezienswaardigheden in en rondom Vianen is er in het
havenkantoor voldoende informatie over wandel– en fietsroutes. Daarnaast is het raadplegen van de website van de VVV Vianen en die van de gemeente Vianen aan te raden.
Wij heten u van harte welkom, wensen u een plezierig verblijf
in onze haven en hopen u graag nog eens terug te zien.
Heeft u nog wensen of suggesties, neemt u dan gerust contact
met ons op.

Het Baken
Tel +31 6 512 291 21 of +31 347 376 357
Gesloten op maandag. Voor actuele openingstijden zie
de website of het mededelingen bord; voor diverse
drankjes, broodjes en tosti’s, ijsjes snacks en eenvoudig plate service. In “Het Baken” kunt u niet met pin
betalen.

