Gebruik van botenwagens van Viking
Viking heeft voor het transport van boten de beschikking over twee aanhangwagens: Mini
(Wherrywagen) en Max i(C4-botenwagen). Zoals de namen al aangeven gaat het om een
kleine en een grote botenwagen. In dit document vind je een korte toelichting op het gebruik
van de botenwagens van Viking.
Maten en gewichten
Aanhanger Massa (kg) Laadvermogen (kg) Max. massa (kg) Lengte (m) Afstand* (m) Breedte (m)
Mini

470

930 (3x wherries)

1400

6,50

2,10

1,85

Maxi

615

2085 (4 x C-4)

2700

7,85

2,80

2,30

Afstand*= de afstand vanaf hart as, resp. asstelsel tot achterzijde aanhanger.
Veel gestelde vragen
1. Mag iedere auto met goedgekeurde trekhaak een botenwagen trekken?
Nee, dat mag niet. Op het kentekenbewijs van de auto staat aangegeven wat de maximum
massa van de geremde aanhanger mag zijn. Dus geen Smart voor de Maxi!
2. Welke boten mogen op welke botenwagen vervoerd worden?
Uitgaande van de wettelijke bepalingen voor aanhangwagens en RDW-keuringen voor de Mini
en Maxi zijn de onderstaande opties toegestaan: zie de tabel.
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3. Hoe is de verzekering van de botenwagens geregeld?
Ingeval van schade moet de eigen autoverzekering (WA) aangesproken worden. Let op, dat je
een autoverzekering hebt met een aanhangwagen supplement! Eventuele schades aan Viking
materiaal moet je direct per mail melden aan de Materiaalcommissie.
4. Hoe moet ik een botenwagen reserveren?
Dat is vrij simpel: stuur een mailtje of bel naar de Materiaalcommissaris. Hij kijkt of de
botenwagen op de gewenste datum vrij is. Zo ja, dan wordt deze gereserveerd. Je moet dan
een gebruiksovereenkomst invullen, ondertekenen en toemailen naar de Materiaalcommissie.
Na ontvangst van dit formulier kun je (meestal op een dinsdagavond!) de koffer met sleutels,
spanbanden en het originele kentekenbewijs ophalen bij de werkplaats. Dan wordt ook een
afspraak gemaakt voor het terugbrengen/schademeldingen.
5. Hoe moet ik de botenwagens laden?
Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren is er een aparte beladingsinstructie gemaakt
voor beide botenwagens. Deze instructie kun je vinden op de Vikingwebsite bij de downloads
van de Materiaalcommissie.

6. Heb ik rijbewijs BE nodig?
Het antwoord vind je in onderstaand (ANWB-) beslisschema. Kort gezegd: Mini, nee, Maxi, ja.

