
Bewijs van extra vergunningen van de Deventer Hengelsport Vereniging 2018.

Hierbij machtigt de Deventer Hengelsport Vereniging de ondergetekende, om gebruik te maken van het recht om: 

Dit  vak doorhalen en/of stempelen indien niet van toepassing!

Het gehele jaar te kunnen nachtvissen op de hieronder vermelde wateren: 

Nachtvissen.

* Bolwerkskolk- (voer)en vaar- boten verboden-geen tenten.                    
* Veenoordskolk           
* Teugsekolk                                        
* Bergweidekolk (voorheen kweekvijver)                                                                                                                                                                

Dit vak doorhalen en/of stempelen indien niet van toepassing!

Het gebruiken van een derde hengel op de hieronder vermelde wateren:

Derde hengel 
*Teugsekolk
*Veenoorskolk
*Oude Zandgat (overdag)
* Bolwerkskolk- (voer)en vaar- boten verboden-geen tenten.      

    
           

Dit  vak doorhalen en/of stempelen indien niet van toepassing!

Het gebruik te maken van een  boot (incl. z.g. ponton, bellyboten) mits er aan de achterzijde vermelde 
voorwaarden wordt voldaan.

Boot, Ponton, bellyboot toegestaan.

* Veenoordskolk
* Teugsekolk

Dit formulier is ongeldig als het niet is ingevuld.

Handtekening Houder(ster).                                                 Handtekening dagelijks bestuur en stempel.

                                                                          
                                                                             



                                                                       Z.O.Z.                                         
         Algemene voorwaarden van de extra vergunningen.

*Nachtvissen vergunning.
- Om te mogen nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een geldige nachtVispas.
- Voor de DHV wateren geldt een schriftelijke toestemming met daarin vermeld welke
wateren dit betreft. (Alleen binnen de wettelijke opengestelde tijd)
- Personen onder de 18 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder begeleiding van een
ouder persoon.
- De omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van de visser(s)
- Visplek dient altijd schoon achtergelaten te worden!
In onze wateren dient de vangst onmiddellijk teruggezet te worden.

*Derde hengel vergunning.
- Om te mogen vissen met drie hengels dient men in het bezit te zijn van een geldige 
Vispas en een schriftelijke vergunning van de DHV. (Deze is alleen geldig in de 
wateren van de DHV)
- De afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 meter bedragen.

*Bootvergunning.
-Het gebruik van een boot of ponton, bellyboot dient men in het bezit te zijn van een 
geldige Vispas en schriftelijke vergunning van de DHV (met daarin vernoemd welke 
wateren dit betreft!)
-Het is alleen toegestaan om vanuit een boot te vissen met maximaal 2 hengels.
(het gebruik van een verbrandingsmotor is verboden)

*Bij niet invullen van onderstaande gegevens, is dit formulier ongeldig!

NAAM:

ADRES:                                                                                            GEB.DATUM:


