Algemene en bijzondere voorwaarden jaagpadtoelating
De toelating wordt enkel afgeleverd onder de Algemene en Bijzondere voorwaarden die bepaald zijn
door De Vlaamse Waterweg nv.
Algemene voorwaarden:
- Door deze toelating te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
- Het rijden op jaagpaden is in principe verboden, uitgezonderd voor bepaalde klassen van rijwielen en voor
motorvoertuigen van bevoegde diensten en van houders van een toelating;
- Deze toelating mag enkel gebruikt worden voor het in de toelating vermelde doel;
- De toelating is niet overdraagbaar aan derden, moet steeds in het voertuig aanwezig zijn en moet bij
eenvoudig verzoek van een bevoegd ambtenaar van De Vlaamse Waterweg nv of de politie getoond worden. In
geval deze toelating niet meer gebruikt wordt moet zij onmiddellijk terug overgemaakt worden aan “De
Vlaamse Waterweg nv”;
- Jaagpaden mogen niet gebruikt worden als verbindingsweg. De toelatinghouder mag slechts over het jaagpad
rijden voor zover zijn bestemming niet bereikbaar is via de openbare weg. Hij dient bij het gebruik van het
jaagpad de kortste afstand te kiezen tussen de openbare weg en zijn bestemming langs de waterweg en
omgekeerd;
- Het rijden op jaagpaden gebeurt op eigen risico. De gebruiker wordt geacht het gebruikte traject voldoende te
kennen. De Vlaamse Waterweg nv of haar ambtenaren kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld voor schade en/of gebeurlijke ongevallen die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zouden
kunnen zijn van het gebruik van deze toelating, en dienen hiervoor te worden gevrijwaard. In geen geval en
onder geen enkel voorwendsel kan de toelatinghouder aanspraak maken op schadeloosstelling vanwege De
Vlaamse Waterweg nv;
- De gebruiker moet alle nodige voorzorgen nemen om te voorzien in zijn eigen veiligheid en in die van derden
rekening houdend met het speciale karakter van de jaagpaden, in het bijzonder de toestand van het wegdek;
de aanwezigheid van meerpalen en meertouwen; de geringe breedte van de weg en van de bermen; de
nabijheid van het water; de onregelmatigheid en de steilte van de oever; de afwezigheid van leuningen,
vangrails en wegmarkeringen; de mogelijke aanwezigheid van andere gebruikers van het jaagpad; de eventuele
noodzakelijkheid op de bermen uit te wijken en het bestaan van havens, kaaien en van inrichtingen voor het
laden en lossen van schepen;
- Fietsers, voetgangers, hulpdiensten, dienst- en onderhoudsvoertuigen hebben voorrang en mogen niet
gehinderd worden. Onderrichtingen van het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv moeten
onmiddellijk worden opgevolgd;
- De gebruiker mag geen schade toebrengen aan het jaagpad, de infrastructuur of de aanhorigheden van de
waterweg of aan de vegetatie, noch een verontreiniging veroorzaken. De gebruiker zal in gebreke gesteld
worden indien er toch schade wordt toegebracht. De veroorzaker zal onmiddellijk op zijn kosten de schade
herstellen tot algehele voldoening van De Vlaamse Waterweg nv, zo niet zal De Vlaamse Waterweg nv de
schade ambtshalve herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker;
- Conform de bepalingen van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen mag de snelheid van de
voertuigen niet meer bedragen dan 30 km/u in het open veld. De snelheid is beperkt tot 10 km/u in de
bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, in de nabijheid van sluizen of van inrichtingen voor het laden en
lossen van schepen, alsook in de nabijheid van bochten en op plaatsen met een beperkte zichtbaarheid, en
telkens indien dit omwille van de veiligheid van de weggebruiker of omwille van dienstnoodwendigheden
vereist is;
- Het gewicht van het voertuig in geladen toestand mag nooit meer dan 5 ton bedragen, tenzij dat anders
vermeld is in de toelating. In dat geval wordt in de toelating specifiek het tonnage aangegeven voor het traject
waarop de toelating van toepassing is en kan De Vlaamse Waterweg nv eisen dat een plaatsbeschrijving van
het traject wordt opgemaakt en dat een waarborg wordt betaald;
- Parkeren of stilstaan op het jaagpad is enkel toegelaten op verharde uitwijkzones of daartoe geschikte
grasbermen zodanig dat de doorgang voor dienstvoertuigen, hulpdiensten en andere gebruikers van het
jaagpad niet gehinderd wordt. Indien het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten, moet deze toelating
zichtbaar achter de voorruit op het dashboard worden geplaatst;
- De Vlaamse Waterweg nv behoudt zich het recht voor om deze toelating te allen tijde te schorsen of in te
trekken, om welke reden ook, in het bijzonder indien de toelatinghouder de opgelegde voorwaarden niet
naleeft;

- Indien de voorwaarden van deze toelating later onvoldoende worden bevonden, moet de toelatinghouder
zich schikken naar al de bijkomende voorwaarden die hem worden opgelegd, alsook naar de onderrichtingen
die door het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv gegeven worden.
- Door ondertekening van de aanvraag verklaart de gebruiker zich akkoord met de vermelding van het gsmnummer, opgegeven onder punt 1, op Luik A van de toelating.
- De verzamelde persoonsgegevens worden conform Verordening (EU) 2016/679 enkel verwerkt in het kader
van het verlenen van een jaagpadtoelating. Ze worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden
gebruikt. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voor verdere
vragen en/of inlichtingen kan u terecht op onze algemene privacy verklaring op onze website. Indien er nog
concrete vragen zouden zijn, kan u zich richten tot onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) op
privacy@vlaamsewaterweg.be

Op de toelating kunnen eventueel bijzondere voorwaarden opgenomen worden in functie van de
locatie of de aard van de aanvraag.

