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Tijdens evenementen gelden vaak speci ieke regels. De organisatie weet
Tijdens evenementen gelden vaak specieke regels. De orginisatie weet dat de Amstel alleen geheel afgesloten 
eigen specifieke gedrag/vaarregels kan hebben. Wij verzoeken echter mensen die hun eigen boot meenemen 
naar de intocht rekening te houden met onze eigen gedagsregels. In de media zal er wel aandacht geschonken 
worden aan onderstaande veiligheidsregels die in overleg met de waterpolitie zijn opgesteld.

· voor kinderen onder de 7 jaar zwemvest verplicht
· vervolle boten weren we, het uitgangspunt is dat iedereen een zitplaats aan boord moet hebben
· Schipper dient rondom vrij zicht te hebben van de stuurpositie
· Instructie van DTW toezichthouders en aanwijzingen van politie dienen strikt opgevolgd te worden
· Kom niet tussen de begeleidende vaartuigen en de boot van Sinterklaas
· Water is koud, neem extra set kleding aan boord om onderkoeling te voorkomen
· Kinderen mogen niet zitten op de brugleuningen en kaderanden
· Op bruggen en bruggedeeltes van de route geldt een staverbod

Onder toepasselijkheid regelgeving is verder gewoon de VOB (Verordening op het binnenwater) van toepassing 
op de gehele vaarroute. Zie ook achterzijde van dit draaiboek)  Elke schipper is verantwoordelijk voor de 
veiligheid van het schip en de opvarenden. Het veroorzaken van hinderlijke golfslag is niet toegestaan. Alle DTW 
boten hebben een begeleidende functie en eventuele overtredingen zijn niet het primaire probleem van DTW. Bij 
overtredingen en/of gevaarlijke situaties kan door DTW om Politie/Waternet assistentie gevraagd worden via de 
centraalpost. 

Toepasselijke regelgeving 
1. Een ieder is verplicht alle op het vergunningsgebied geldende wettelijke, door de overheid gestelde
regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de VOB Gemeente Amsterdam, de voorschriften en ontheffingen
behorende bij verleende evenementenvergunning en door de Vergunninghouder gestelde Huisregels in acht te
nemen.

2. Overtreding van de Huisregels van de DTW van Stichting Sint in Amsterdam wordt aangemerkt als een
onrechtmatige daad jegens de vergunninghouder, evenals overtreding van door de overheid gestelde regels die
de Vergunninghouder raken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de overtreding zal de Vergunninghouder
overgaan tot civiele aansprakelijkstelling van de overtreder, op wie alle kosten worden verhaald.

Opvolgen Instructie vergunninghouder 
Een ieder die zich binnen het vergunningsgebied bevindt is verplicht: 

a. zich overeenkomstig de bepalingen van de Huisregels van Stichting Sint in Amsterdam te gedragen;

b. zich te gedragen overeenkomstig het gestelde door de vergunninghouder in communicatie- uitingen, zoals
borden, flyers, displays etc.

c. Instructies op te volgen die door DTW namens de vergunninghouder door middel van woorden, gebaren of
tekens worden gegeven;

d. informatie te geven die door of door Dienst Toezicht Water namens de vergunninghouder wordt gevraagd.

Regels binnen en in de directe omgeving van het evenemententerrein
Het is binnen het vergunnningsgebied, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant, niet 
toegestaan: 
a. reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te (laten) brengen en vlugschriften, drukwerken, circulaires of 
afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken;
b. in het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
c. enige openbare inzameling of collecte te houden;
d. evenementen, vermakelijkheden, bijeenkomsten en demonstraties te houden of te organiseren;
e. foto-, video- en filmopnamen te maken, anders dan voor eigen gebruik, dan wel op enige wijze beschikbaar te    
stellen aan derden.
f. commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;
g. te venten of te colporteren; 
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