Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

T (0341) 359 611

Toestemmingsverklaring 2017
Als u gaat vissen in de waterpartijen bij de rotonde Henslare-Gildegoed, dan dient u deze
Toestemmingsverklaring bij u te hebben. De Toestemmingsverklaring kunt u per kalenderjaar
downloaden en invullen.
Persoonsgevens
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Putten,

: ………- ………- 2017 (datum)

Handtekening

: …………………………………………..

Algemene voorwaarden:
De houder van de verklaring moet zich houden aan onderstaande voorwaarden en wettelijke
regels. Als u u niet aan de regels houdt, dan bent in overtreding op de Visserijwet.
Algemeen:
1.

In de wateren bij de rotonde Henslare-Gildegoed mag uitsluitend worden gevist als u in het
bezit bent van een geldige verklaring.

2.

In de wateren mag door de houder van de verklaring alleen worden gevist met één hengel
en met één enkeltandige haak voorzien van onderstaande aassoorten:

-

-

Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;

-

Worm en steurkrab;
Insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die nabootsingen niet
groter zijn dan 2.5 cm.

3.

Alle gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet.

Het is verboden:
1.

Vis te doden en/of mee te nemen.

2.

Aal of paling in bezit te hebben.

3.

Te vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.

4.

Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij
daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de gemeente Putten.

5.

Te vissen of te voeren met gekleurde maden (tevens is in bezit hebben van gekleurde
maden in de nabijheid van het water verboden).

6.

Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of
beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.

7.

Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas niet kunnen grijpen.

8.

Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient
deze schoon te zijn.

9.

Tenten op te zetten.

10. Een kampvuur te maken.
11. Te barbecueën.
U bent verplicht de toestemmingsverklaring ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs
van de federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere wettelijk bevoegde
opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen te worden opgevolgd.
U vist op eigen risico en u bent persoonlijk aansprakelijk voor uw handelingen. De gemeente
Putten aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

