Prijzen zeilbotenverhuur 2020

DE RONDUITE
Botenverhuur / camping
Veneweg 306, 7946 LX Wanneperveen
tel. 0527-246456
E-Mail: info@deronduite.nl
Internet: www.deronduite.nl
PRIJZEN:
periode

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen 5 dagen 6 dagen

7 dagen

Polyvalk

65,00

123,00

148,00

173,00

198,00

222,00

247,00

Buitenboordmotor

16,00

31,00

38,00

44,00

50,00

56,00

60,00

Polyvalk met
buitenboordmotor
Kampeertent

81,00

154,00

186,00

217,00

248,00

278,00

307,00

13,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

Bij 2 dagen of meer kunt u op afspraak, zonder extra kosten de dag vooraf na 18.00 uur beginnen.
Voor 1 dag bestaat ook die mogelijkheid, de huurprijs bedraagt dan voor de boot € 84,00, een
buitenboordmotor € 18,00 en een kampeertent € 13,00. Prijzen voor 8 dagen of meer op aanvraag.
INFORMATIE/VOORWAARDEN:
• Verhuurperiode: vanaf 16 mei t/m zondag 4 oktober 2020.
• Huurtijden: vanaf 9.00 tot 18.00 uur. De boot dient te worden afgehaald 9.00 en 11.00 uur. Altijd
inleveren vóór 18.00 uur, d.w.z. de boot dient schoon en opgeruimd te worden ingeleverd en daarna
afgemeld bij het havenkantoor uiterlijk 18.00 uur.
• Benzineverbruik: De huurprijs voor een buitenboordmotor is inclusief 1 liter benzine. Voldoende
om ± 45 minuten mee te varen. Het extra benzineverbruik uit de 5-liter jerrycan wordt achteraf
berekend à € 2,00 per liter.
• Verzekering: Verhuurder heeft het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd tegen
wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik
van het vaartuig in het vaargebied van de Nederlandse binnenwateren, m.u.v. de Waddenzee en
het IJsselmeer. Huurder heeft een eigen risico per schade ter grootte van 150,00 Euro. De
huurder, bemanning en hun persoonlijke zaken zijn niet meeverzekerd.
• Aantal personen: maximaal 5 personen per boot. Zie ook onze Corona Voorwaarden.
• Honden: Er mogen geen honden aan boord en op ons bedrijf.
• Schoeisel: draag s.v.p. het juiste schoeisel, alleen schoeisel dat niet afgeeft.

Standaard inventaris:
• toeter • borstel • dweil • hoosvat • 2 stootwillen • mik (gieksteun) • 2 peddels • vaarboom
• huikje • anker • ankerbal • seinkegel • 3 vaste landvasten • kraanlijn • 5-ltr benzinejerrycan
bij buitenboordmotor • extra’s zonder verdere kosten: reddingsvesten en geplastificeerde waterkaart
Verder zijn onze Polyvalken luxe ingericht met gelagerd beslag en rolfok(bediening vanuit de kuip).
Bij harde wind kunt u op al onze boten beschikken over 2 snelreven, die eenvoudig zijn te steken.
Tevens is de vloot uitgerust met een maststrijksysteem. Dankzij een gasveersysteem is de mast
door een minimum aan kracht door één persoon te zetten en te strijken.
Onze verhuurvloot is van goede kwaliteit en dat kan alleen met uw medewerking zo blijven. Dus
worden er natuurlijk wel eisen aan uw zeilervaring gesteld. Wij streven er naar onze boten compleet
en schoon af te leveren. Graag zien wij ze in dezelfde toestand weer ingeleverd. Voor meer
informatie en reserveringen kunt u ons altijd even bellen.

