KUSTWACHT

UITLEG, TIPS & MEER
Het overgrote deel van de alarmmeldingen die de Kustwacht jaarlijks
binnenkrijgt, komt van de recreatievaart. De hulpvragen lopen
uiteen van aanvaringen tot motorproblemen en van het onwel
worden tot het overboord slaan van mens en dier.

De Kustwacht is verantwoordelijk voor
zoek- en reddingsacties op het Nederlandse
deel van de Noordzee, Waddenzee,
IJsselmeer, Randmeren, de Zuid-Hollandse
stromen bestaande uit Hollandsch
Diep en Haringvliet, en de Zeeuwse
stromen, bestaande uit Veerse Meer,

Grevelingenmeer, Volkerak, Oosterschelde
en Westerschelde. Wij zetten 24/7
varende en vliegende eenheden in van
onder andere de Kustwacht, de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
en Reddingsbrigade Nederland om mens en
dier in nood te helpen.

Alarmnummer: 0900-0111

GOEDE VOORBEREIDING
Meer dan veertig procent van onze
hulpverlening aan de pleziervaart heeft te
maken met motorproblemen, bijvoorbeeld als
gevolg van een te kleine brandstofvoorraad
en verstopte brandstofleidingen en -filters.
Zorg voordat u vertrekt voor goed onderhoud
aan de motor en controleer de motor
met toebehoren aan het begin van het
vaarseizoen. Ga voor diverse tips, links en
brochures naar https://kustwacht.nl/tips.

VEILIGHEIDSCONTROLES
Wij houden ook toezicht op het naleven
van gedrags- en veiligheidsregels op de
Noordzee. Daarnaast controleren we
scheepvaart op bijvoorbeeld illegale visserij,
drugshandel, milieuovertredingen, illegale
migratie en mensensmokkel. Dit doen we
langs de kust, maar ook verder op de
Noordzee.

Weet wat u meeneemt als u naar
Nederland of een ander land binnen
de EU vaart. Informeer bij de Douane
of u een product mag meenemen en
wanneer u belasting moet betalen.

AAN BOORD
Controleurs van de Politie, Douane en
Koninklijke Marechaussee werken samen
binnen de Kustwacht en kunnen dus voor
controles bij u aan boord komen.

MELD VERDACHTE
SITUATIES!
Een veilige samenleving, daar werken we met
elkaar aan. Meld daarom verdachte situaties.
Doe mee en maak samen met ons Nederland
veiliger, zowel op land als op het water!
De Kustwacht redt, helpt en waakt
over uw veiligheid.

We bewaken hiermee de Nederlandse
maritieme grenzen. De grens ligt op 12
zeemijl van de kust. Bent u daaroverheen
geweest, dan komt u van buiten de
Europese Unie Nederland binnen.

HULP NODIG?
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Alarmnummer: 0900-0111

Alarmmelding?
Vermeld bij uw alarmm
elding positie,
naam van melder en
slachtoffer, aard van
het ongeval, aantal
personen aan boord,
aantal slachtoffers en
welke hulp nodig is.

info@kustwacht.nl
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WWW.KUSTWACHT.NL

