Routebeschrijving

Welkom
bij

Forellenvisvijvers en Restaurant
Berencamperweg 11
3882 SP Putten
Telefoon (033) 245 29 50
A-28 Utrecht – Zwolle
Afrit nr. 9 (Nijkerk, Putten, Zeewolde)
Richting Nijkerk, na ongeveer 100 meter links

E-mail: hamstra@berenkuil.com
Internet: www.berenkuil.com
facebook.com/berenkuilputten

Huisregels

• Voeren is verboden. Ook mag het overgebleven aas niet in het water
gegooid worden.

1. Aankomst
U dient zich te melden in het restaurant waar u tevens het viskaartje kan
kopen.
2. Vistijden:
ma. t/m vrij.

elke zaterdag

elke zaterdag

12.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

ma. t/m zat.

ma. t/m zat.

ma. t/m zat.

Maart/april:
08.00-12.00
Mei/juni/juli/augustus: 08.00-12.00
September/oktober:
08.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

17.00-21.00

ma. t/m vrij.

elke zaterdag

elke zaterdag

12.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

Januari/februari:

November/december:
Zondags gesloten

3. Tarieven:
Voor de actuele tarieven vragen wij u onze site te bekijken
(berenkuil.com/tarieven) of even binnen te lopen in het restaurant.
Kinderen onder de 9 jaar zijn gratis mits onder begeleiding van een
betalende volwassene. Kinderen 9 t/m 11 jaar mogen voor de halve prijs
vissen.
4. Het vissen:
Per visser 1 hengel met 1 haak. Heeft u geen hengel ? U kunt bij de
Berenkuil een werphengel huren voor € 5,00 per dagdeel. Bij herhaaldelijke schade wordt er een extra huurprijs van € 5,00 in rekening gebracht.
Er mag worden gevist met (meel)wormen, maden en wasmotlarven.
Zelfgemaakt deeg, van welke samenstelling dan ook, is verboden. Alleen
origineel troutbait / foreldeeg is toegestaan. Meelwormen, wasmotten en
het foreldeeg zijn bij ons in het restaurant te koop.
5. Verboden:
Bij de forelvisvijvers van de Berenkuil is het niet toegestaan om te:
• Blinkeren, spinnen, over andermans lijn te gooien of om een dreghaak
of dubbele haak te gebruiken.

6. Visvangst:
Alle gevangen forellen moeten meegenomen worden. Deze mogen niet
worden teruggezet in de vijver ! Het is aan te bevelen de forel eerst te
doden en dan te onthaken om daarna de vangst in een koelbox te bewaren.
We hebben een schoonmaaktafel tussen de twee vijvers waar de vis
schoongemaakt kan worden. Het visafval moet in de speciale afvalton
gedeponeerd worden. Al het overige afval behoort in de afvalbakken langs
de vijvers terecht te komen.
7. Visuitzet:
Wij verzoeken iedere visser om voor aanvang van de betreffende vistijd
aanwezig te zijn. Voor vissers die na de aanvangstijd starten kunnen wij
niet garanderen dat er vis wordt uitgezet.
8. Toegang:
Betreden van het terrein is op eigen risico. Ouders worden dan ook
geacht zelf toezicht te houden op hun kinderen in verband de water diepte
water. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een
volwassen op het terrein aanwezig zijn.
9. Honden:
Honden moeten aan de lijn gehouden worden, zij mogen niet los op het
terrein lopen.
10. Parkeren:
Parkeer uw auto ( fiets ) op de aangeven plekken of op de parkeerplaats
naast het restaurant.
11. Eigendom:
Respecteer andermans eigendom en de natuur om u heen! Laat geen
rommel of afval achter en breng gevonden voorwerpen naar het restaurant.
Wijzigingen voorbehouden, maart 2014

