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Er kunnen boten van de RV Breda gebruikt worden door niet-RV Breda leden, zowel op wedstrijden buiten 

Breda als op de Mark. Dit is echter wel aan een aantal spelregels gebonden en er hoort een vergoeding bij. 

Het gaat hier dus om het gebruik van een boot door een voltallig niet-RV Breda team, niet om een enkel 

individu dat niet lid is in een RV Breda ploeg: dan is het een introducé.  

SPELREGELS 
1. RV Breda boten kunnen enkel geleend worden door roeiers die lid zijn van een andere roeivereniging die

aangesloten is bij de KNRB.

2. Er worden alleen boten uitgeleend met een vooraf ondertekend huurcontract. Hierin wordt o.a. geregeld
dat de boot na gebruik terug moet komen zoals deze in de stelling lag.  (schade evt. claimen op eigen
WA-verzekering)

3. Er wordt altijd een vergoeding betaald

VERGOEDINGEN 
De vergoedingen zijn per roeimoment. 

Voor gebruik op de Mark vanuit de RV Breda, waarbij de boot dus niet vervoerd wordt, gelden de volgende 

vergoedingen: 

Top (TWC) Wedstrijd Training Recreatie 

Skiff € 32 € 24 € 16 € 16
Twee € 52 € 40 € 28 € 24
Vier € 80 € 64 € 48 € 36
Acht € 128 € 88 € 68 € 56

Voor gebruik elders gelden de volgende vergoedingen: 

Top (TWC) Wedstrijd Training Recreatie 

Skiff € 50 € 40 € 30 € 20
Twee € 65 € 50 € 35 € 30
Vier € 100 € 80 € 60 € 45
Acht € 160 € 110 € 85 € 70

Voorbeelden van Wedstrijd-categorie: Waterzooi, Ventisei, Twinkel (S4) 

Voorbeelden van Training-categorie: Willem Snickerrieme, Wampoei, Dintel (S2/S3) 

Voorbeelden van Recreatie-categorie: C-materiaal 

Uitgezonderd  het nieuwste en lichtste C-materiaal

 2e dag: 80% van de vergoeding

 3e dag: 70% van de vergoeding

 4e dag: 60% van de vergoeding

 5e dag en verder: 50% van de vergoeding

Als men een boot meerdere dagen achtereen wil gebruiken, dat wordt de vergoeding als volgt afgebouwd: 




