ITALIË – VAARBEWIJZEN
Om op vaarvakantie in Italië te gaan, dient er tenminste één schipper aan boord te zijn die ouder is dan 18 jaar. De
schipper dient bekwaam te zijn in het omgaan met het jacht, te kunnen ankeren en aan- en afmeren in verschillende
omstandigheden en in staat zijn om te navigeren en op elk moment zijn of haar positie te kennen. Als schipper van
een jacht, bent u verplicht om een officieel vaarbewijs of certificaat te hebben die uitgegeven is door een door de
overheid erkende organisatie zoals hieronder:
Schippers dienen een Vaarbewijs te hebben die erkend is in het land van oorsprong:
De schipper DIENT ABSOLUUT in het bezit te zijn van (1) van de volgende certificaten:
• ICC (International Certificate of Competence), Internationaal
•

Vereiste kennis: RYA “Day Skipper Course” of vul het ICC Assessment formulier in om uw competenties aan te tonen uit
eerdere ervaringen.

IPC (International Proficiency Certificate), Amerikaans

Vereiste kennis: ASA 104 of US Sailing “Bareboat Cruising Course”

EN/OF
• Groot-Brittannië – RYA Day Skipper cursus (met of zonder foto)
• Amerika – US Sailing “Bareboat Cruising Course”, ASA “104 Bareboat Cruising Course” of hoger
• Duitsland – “Sportbootführerschein See“ of hoger
• België – Algemeen Stuurbrevet/ Brevet de conduite général
• Frankrijk – LE PERMIS PLAISANCE
Europese Burgers
Als een Vaarbewijs niet verplicht is in het land van herkomst, dan dient de schipper een Verklaring te hebben waarin
staat dat een Vaarbewijs in het land van herkomst niet vereist is en deze verklaring dient op naam te staan van de
desbetreffende schipper. Toch raden we aan dat Europese burgers één van de bovenstaande certificaten hebben, die
in Italië erkend zijn.
Tips Voorbereiding Zeilvakantie
Kopieën van alle certificaten dienen naar de basis opgestuurd te worden en moeten minstens 2 weken voordat uw
vaarvakantie begint daar ontvangen te worden. Het is essentieel dat u uw originele vaarbewijs of certificaat bij u
heeft voor het geval dat u bij de havenautoriteiten wordt gevraagd deze te tonen. Wanneer u geen officieel
vaarbewijs heeft, zal het team bij de basis, volgens de wet, niet in staat zijn u te laten varen zonder een
gecertificeerde schipper.
Wat gebeurt er als ik geen vaarbewijs heb?
Wanneer u niet in het bezit bent van een erkend vaarbewijs, zullen wij u helpen bij het vinden van een
geaccrediteerd programma.
Neem contact op met onze Vakantieplanners om meer te weten te komen!

