Algemene en Certificeringsgegevens

zs ‘Wending

Eigenaar:
Vrijboord Charter VOF
Brugstraat 4
1601 GC Enkhuizen
+31(0)610990425 / +31(0)653399756
info@wendingcharter.nl
https://wending.eu
KvKnr. 37102912
BTWnr. NL810939459B01
Scheepsgegevens:
Naam: Wending-1987 (voorheen Familetrouw-1907, Rival-1937)
ENInr.: 02605626 / MMSI: 244660839 / Roepnaam: PE6039
Werf/Bouwjaar.: Rubertus-Groningen, 1907
Afmetingen: L-25,52m, B-5,45m, D-1,15m
Type: (Oostzee) 1-mast tjalk
Zeilopp.: grootzeil 135m2, fok 55m2, Kluiver 45m2
Motor: DAF 575 turbo (6 cyl.) -135 PK / Generator: Lister Petter (4 cyl.) 15 KvA
Accommodatie: max. 20 passagiers (26 bij dagtocht)
Slaapverbijven: 6 x 2 pers.hut / 2 x 4 pers.hut (incl. 4 bedden van 2,10 m)
Sanitair 2 x toilet, 2 x douche (1x combi)
Keuken: 6-pit fornuis, hete luchtoven, geforceerde afzuiging
2 x koelkast, 1 x diepvries, complete uitrusting 30 pers.
Dagverblijf: 2 tafels, max 14 pers per tafel

Certificering en keuringsgegevens:
Verzekeringsmaatschappij: EOC / polis 202521 (doorlopend)
Meetbrief voor Binnenvaartuigen: nr 804 / t/m 04-05-2028
Communitair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (zie scan) t/m 21-03-2022
Tuigage-/mastkeur (zie scan) t/m 08-08-2020
Staalmast constructiecertificaten afgifte: -04-2018
Keur Vloeibaregasinstallatie: 18-04-2019
Rijnvaartverklaring: onbeperkt
Diepgang-/Stabiliteitverklaring: onbeperkt
Dikte-/Vlakmetingsrapport: t/m 21-03-2022
Brandbestrijdingsmiddelen: t/m 07-2020
Brandblusinst. Machinekamer: t/m 02-2020
Reddingvesten: t/m 04-2019
Meggertest: t/m 21-03-2022
Ship Station Licence / Registratie: onbeperkt
AIS (inbouw) verklaring : t/m 21-03-2022
Vaartijdenboek afgifteverklaring: onbeperkt
Reddings-/veiligheidsmiddelen:
Reddingsvesten: 26 x volwassenen, 4 x kinderen, 2 x bemanning
Reddingringen: 4 x, 2 x standaard, 1 x met reddingslijn, 1 x met reddinglicht
Drijfmiddelen: 6 x 6 pers.
Alu buitenboordtrap
AED: t/m 2021 (batterijduur)
EHBO/Verbandtrommel: 1 x BHV koffer, 1 x verbandtrommel A, Oogdouches, opblaasspalken, hygiënische pleisters
Brandmeldinstallatie
Hand brandblussers: 7 x
Persoonlijke documenten:
Zeilbewijs: C.F. Youell, t/m 15-09-2022 J.D. Apeldoorn, t/m 24-05-2026
Marifonie bedieningscertificaat: C.F. Youell/J.D. Apeldoorn, onbeperkt
Bemanning is frequent deelnemer aan diverse (veiligheids-) workshops zoals aangeboden door de branchevereniging BBZ.

Informatie herkomst en bescherming
Bovenstaande informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en dient alleen als aanvullende
informatie op de wettelijk voorgeschreven regels voor de zeilende passagiersschepen op Nederlandse
binnenwateren. Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, in het verleden, heden
en toekomst.
Alle beschreven en omschreven data is eigendom van Vrijboord Charter VOF, tenzij anders aangegeven in de
wetgeving van de Staat der Nederlanden.
Vrijboord Charter VOF en haar vertegenwoordigers verstrekken bovenstaande gegevens op vrijwillige basis
onder voorwaarde dat aan deze publicatie geen rechten kunnen worden ontleend aangaande accuraatheid.
Gegevens inzake keuringsdata en geldigheid zijn zo nauwkeurig mogelijk overgenomen van de documenten
verstrekt door de Nederlandse overheid, vertegenwoordigt door het ministerie van IL&T en overige daarvoor,
door de Nederlandse Staat aangewezen, keurings- en vergunningsuitgifte bevoegde instanties.
Laatste versie: dd 30-06-2018.

