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Infoblad BiesboschQUIZ! 

 Duur van de vaarroute 4 tot 5 uur zonder eventuele lange stops 
 Alleen te boeken in combinatie met de huur van een boot of sloep van 

Diepstraten Botenverhuur 
 Bent u met meerdere bootjes of sloepen? Koop dan een ticket per bootje of 

sloep en ga de onderlinge competitie met elkaar aan 
 Bepaal zelf wanneer u de BiesboschQUIZ gaat spelen, uw ticket is in het 

gehele jaar van aankoop geldig 
 De BiesboschQUIZ wordt gedownload op uw smartphone of tablet, tijdens het 

spelen van de BiesboschQUIZ heeft u een internetverbinding nodig, deze 
wordt alleen gebruikt tijdens het up- of downloaden van foto’s of filmpjes 

 Gebruik de meest recente smartphone of tablet die er binnen uw gezelschap 
beschikbaar is en geen smartphone of tablet die ouder is dan 3 jaar 

 De BiesboschQUIZ speelt u via een te downloaden app, geschikt voor op iOs 
en Android apparaten 

 U kunt de BiesboschQUIZ ook op een tablet spelen, deze moet dan wel 
voorzien zijn van een internetverbinding 

 Let op! In de Biesbosch is geen WIFI beschikbaar 
 Start de BiesboschQUIZ met een volle accu en neem eventueel een 

powerbank mee of sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op onze boten of 
sloepen (alleen beschikbaar op de Tourboten en Robuust 500 sloepen) 

 Het is niet mogelijk de BiesboschQUIZ met één ticket op twee apparaten 
tegelijkertijd spelen, één apparaat per ticket! 

 Wel kunt u bij het leegraken van de accu overschakelen op een ander 
apparaat van iemand binnen uw gezelschap 

 Bij online aankoop van uw ticket(s) ontvangt u een bevestiging van de 
aankoop van uw ticket(s) 

 Koop online uw tickets door deze toe te voegen aan uw online reservering 
 U kunt uw tickets ook telefonisch bestellen of aan de balie bij Diepstraten 

Botenverhuur in Drimmelen 
 De handleiding voor het installeren van de app en het starten van de 

BiesboschQUIZ en de inlogcode(s) om de BiesboschQUIZ te activeren 
ontvangt u bij het ophalen van uw reservering bij Diepstraten Botenverhuur in 
Drimmelen 

 De handleiding staat ook op onze website 
 De BiesboschQUIZ kan maar één maal geactiveerd worden en is na activatie 

12 uur lang te spelen 
 De BiesboschQUIZ is afgelopen wanneer alle vragen zijn beantwoord of 

wanneer de maximale speeltijd bereikt is 
 Activeer/log pas in wanneer u daadwerkelijk de BiesboschQUIZ wilt beginnen 
 Tijdens het spelen van de BiesboschQUIZ dient u zich te houden aan onze 

vaarregels en algemene voorwaarden 

https://diepstraten-botenverhuur.nl/vaarregels/
https://diepstraten-botenverhuur.nl/algemene-voorwaarden/

