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Een zorgeloze vaarvakantie 

De volgende trefwoorden zijn zeker op ons bedrijf van toepassing: 

• Bedrijfszeker 

• Goede service 

• Prettig geprijsd 

• Vakkundige instructie en vaarbegeleiding 

• Zeer volledige inventaris 

• Goed verzorgd en schoon. 

• Wij zijn aangesloten bij de HISWA, om de kwaliteit van ons product hoog te houden. Dit alles om u een zorgeloze 

vakantie te bezorgen. 

Huren van een motorjacht 

Voor het huren van een jacht is geen vaarbewijs vereist! Voor dat u vertrekt krijgt u een uitgebreide instructie voor het 

gebruik van het jacht, en zo nodig gaan wij met u proefvaren. Voor beginners adviseren wij een motorjacht te kiezen tot 

9.50 meter. Geen verhuur aan studenten/jeugdgroepen! 

• Geen vaarbewijs nodig 

• Geen ervaring vereist voor motorjachten tot en met 9.5 meter 

• Instructies en vaarbegeleiding / korte schipperstraining inbegrepen in de huurprijs. 

• U boekt een schip en betaalt geen meerprijs per persoon 

• Volledige keukeninventaris (excl. textiel) 

• Vaarkaarten en almanakken zijn kosteloos aan boord 

• Flexibele vaarroutes voor iedereen 

• Minimale leeftijd kapitein 21 jaar 

• Kosteloos parkeren 

Mogelijke bijkomende kosten: 

• Dieselolie: U vertrekt met een volle tank (genoeg voor 2 á 3 weken). Bij terugkomst wordt deze afgetankt en 

verrekend; gemiddeld € 120 per week. 

• Borg /eigen risico per schadegeval: U heeft bij schade aansprakelijkheid van €600/€800 

• Eindschoonmaak: U kunt de boot zelf schoonmaken (binnen en buiten) of de schoonmaak bijboeken. 

• Extra’s: Het is mogelijk beddengoed, handdoeken e.d. toe te voegen aan uw reservering. 

• Havengeld: €0 tot €2,00 per meter/nacht. 

• Bruggeld: €0,00 tot €30,00 per week. (Geen bruggeld voor Zuid-Holland). 

Mogelijke kortingen: 

• Vroegboekkorting over 2023. Boek nu uw vaarvakantie voor 2023 dan ontvangt u 10% vroegboekkorting op de 

huursom (geldig tot 31 januari 2023 op boekingen tussen 1 april en 1 november 2023). Deze korting is al 

verrekend in de aangeboden prijzen en wordt niet toegepast op boekingen van 2 tot en met 3 dagen (m.u.v. 

weekenden). 

• 2 of meer weken. Bij het boeken van 2 of meer weken ontvangt u 10% korting op de huurprijs (alleen op hele 

weken) 

Graag adviseren wij u vrijblijvend voor een geschikt schip en beschikbaarheid met eventuele daarbij horende kortingen. U 

kunt ons bereiken per telefoon en email. Wij hopen u (weer) graag te ontmoeten, om u een zorgeloze vaarvakantie te 

bezorgen.  

https://www.laanyacht.nl/contact/
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Prijslijst 

(Onder voorbehoud van prijswijzigingen) 
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Palan 800 Haai
3
- Kikker

1
- Fuut

2

Palan Sport 950 OK Wammes 1  - Kievit 2

Palan Sport 950 AK Wendelmoed
2

Palan C 950
 Dolfijn 2 - Biroubelle 1 -  Koddok 3 - 

Kloek
1
-  Wetterwille

1

Palan Sport  1050 AK Passant
2

Palan  DL 1100 OK Cristine 2

Palan Sport 1100 OK Aegir
1

Palan  DL 1100 (5x)
Timmerman 1  - Toemaar 1 - 

Albatros
2
 - Parel

2 
- Soleil

3

Super Vios 1150 l'Esperance
(1)

Blauwe Hand 1300 Nautilus 1

Vacance 1100 AK Ibis 3

Tyvano 38 (1150) Merel 2

Zijlmans Eagle 1200 Pelikaan 1

BWS Tango 1

€ 1.330 € 1.745 € 1.850 € 2.060 € 1.850 € 1.745 € 1.330

€ 1.490 € 1.250€ 1.250 € 1.490 € 1.730 € 1.920 € 1.730

€ 805 € 665 € 495

€ 625 € 850 € 1.015 € 1.120 € 1.015 € 850 € 625

€ 495 € 665 € 805 € 890

€ 625

€ 725 € 985 € 1.195 € 1.270 € 1.195 € 985 € 725

€ 625 € 850 € 1.015 € 1.120 € 1.015 € 850

€ 790

€ 790 € 1.075 € 1.285 € 1.410 € 1.285 € 1.075 € 790

€ 790 € 1.075 € 1.285 € 1.410 € 1.285 € 1.075

€ 985 € 1.340 € 1.610 € 1.770 € 1.610

€ 725

€ 850 € 1.160 € 1.385 € 1.530 € 1.385 € 1.160 € 850

€ 725 € 985 € 1.195 € 1.270 € 1.195 € 985

Weekprijzen 2023
(Weekprices - Wochenpreise)
www.laanyacht.nl

€ 1.300

€ 2.000 € 2.675 € 2.835 € 3.150 € 2.835 € 2.675 € 2.000

€ 1.300 € 1.700 € 1.800 € 2.000 € 1.800 € 1.700

€ 935

€ 1.340 € 985

€ 935 € 1.275 € 1.520 € 1.640 € 1.520 € 1.275

€ 800

€ 800

€ 800

€ 600

€ 600

€ 600

€ 800

€ 800

€ 600

€ 600

€ 600

€ 600

€ 600

€ 800

 

In het hoogseizoen (juli en augustus) verhuren wij alleen hele weken met afvaart op vrijdag/zaterdag en enkele met een 

weekafvaart op maandag. Buiten het seizoen ook hele weken vanaf maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, midweken, 

weekenden en afwijkende perioden). Geen afvaart mogelijk op zon- en feestdagen m.u.v. hemelvaartsdag. 

(1)Weekafvaart Zaterdag 

Standaard weekafvaart zaterdag: aan boord tussen 09:00 en 12:00 uur. Thuiskomst op vrijdag 14:00 uur. 

Weekend: aan boord vanaf vrijdag 18:00 uur tot maandag 10:00 uur. 60% van de weekprijs. 

Midweek: aan boord vanaf maandag 14:00 uur tot vrijdag 14:00 uur. 65% van de weekprijs. 

(2)Weekafvaart Vrijdag 

Standaard weekafvaart vrijdag vanaf 14:00 uur. Thuiskomst op vrijdag 10:00 uur. 

Weekend: aan boord vanaf vrijdag 14:00 uur tot maandag 10:00 uur. 60% van de weekprijs. 

Midweek: aan boord vanaf maandag 14:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. 65% van de weekprijs. 

(3)Weekafvaart Maandag (Haai, Koddok en Soleil) 

Standaard weekafvaart maandag vanaf 15:00 uur. Thuiskomst op maandag 10:00 uur. 

Weekend: aan boord vanaf vrijdag 14:00 uur tot maandag 10:00 uur. 60% van de weekprijs. 

Midweek: aan boord vanaf maandag 14:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. 65% van de weekprijs. 

Thuiskomst op zondag is mogelijk - dit heeft geen invloed op de prijs.   
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Inventaris 

Wij doen ons uiterste best u uit te laten varen met een volledige inventaris, mocht er toch iets ontbreken aan boord, 

vermeldt u dit alstublieft voor afvaart. Wij zullen dan zo nodig de ontbrekende spullen aanvullen of een notitie maken, 

zodat deze ontbrekende spullen niet aan u doorberekend worden. Controleer met name het aantal fenders. Onderweg 

worden deze nogal eens verloren en kosten minimaal €30 per stuk (middelmaat). De bewijslast dat inventaris ontbreekt 

voor afvaart zal bij u liggen. 

 

Overzicht inventaris: 

Kookgerei: 

 1 fluitketel 

 1 koekenpan 

 1 braadpan 

 1 steelpan 

 3 kookpannen 

 3 onderzetters 

 1 vergiet 

 1 broodplank 

 1 kurkentrekker 

 1 blikopener 

 1 aardappelschilmesje 

 1 dunschiller 

 1 broodmes 

 1 schaar 

 1 kaasschaaf 

 1 garde 

 1 jus lepel 

 1 pollepel 

 2 houten lepels / roerlepels 

 2 opscheplepels 

 1 pakje lucifers en/of 1 aansteker 

 

Bestek en servies: 

4x: Palan 800 

4x: Palan Sport 950 OK (Wammes) 

6x: Palan Sport 1050 OK (Passant) 

4x: Palan DL 1100 OK (Cristine) 

4x: Palan Sport 1100 OK (Aegir) 

6x: Palan C 950 

6x: Palan Sport 1050 OK (Passant) 

6x: Palan DL 1100 

8x: Super Vios (L’ Esperance 

8x: Blauwe Hand (Nautilus) 

6x: Vacance 1100 AK (Ibis) 

6x: Zijlmans Eagle 1200 (Pelikaan) 

8x: Tyvano38 (Merel) 

 eetlepels 

 vorken 

 messen 

 theelepels  

 gebaksvorkjes 

 dessertlepels 

 platte borden 

 diepe borden 

 ontbijtborden 

 eierdoppen 

 soepkoppen 

 kop en schotel 

 bekers 

 limonadeglazen 

 bierglazen 

 wijnglazen 

 borrelglazen 

 1 koffiethermoskan met 

filterhouder (nr. 4) 

 1 theepot 

 1 dienblad 

 

Vaaruitrusting 

 walstroomkabel 

 1 reddingsboei + lijn 

 1 verbandtrommel 

 1 brandblussers 

 6 stootwillen/fenders  

 4 meertouwen 

 1 anker + lijn of ankerlier 

 2 meerpennen 

 1 hamer 

 1 pikhaak 

 1 hulpankertje 

 1 luiwagen (dek bezem) 

 1 puts (emmer aan touw) 

 1 kan motorolie  

 1 kan koelwater 

 vet voor de motorsmering 

 ANWB-waterkaarten 

 ANWB-Wateralmanak deel 1 

 ANWB-Wateralmanak deel 2 

 

Schoonmaakmiddelen: 

 1 stoffer en Blik 

 1 emmer 

 1 grote doek 

 1 kleine doek 

 1 dweil 

 1 zeemleer 

 1 spons 

 1 ruitenwisser 

 1 reinigingsmiddel 

 1 afwasteil 

 1 afwasborstel 

 1 schuurspons 

 1 wc-rol 

 1 toiletborstel 

 

Overig: 

 kleerhangers 

 1x Radio 

 

Overig naar aantal personen: 

 Hoofdkussens  

 dekstoelen (alleen bij boten met 

achterdek) 

 

NIET aanwezig: Magnetron, oven, koffiezetapparaat en waterkoker.  
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Extra’s bij uw reservering? 

Wij bieden ook de mogelijkheid om onderstaande extra’s aan uw reservering toe te voegen. 

U kunt uw wensen doorgeven via de telefoon, bij het online reserveren van de boot van uw keuze of door het faxen of e-

mailen van onderstaand formulier. Mocht u na uw reservering nog extra’s willen toevoegen aan uw reservering, dan is dat 

altijd mogelijk. Graag horen wij dit ruim voor afvaart! 

 

 Extra Prijs  Aantal Totaal 

 
Dekbed (incl. linnen – geen dons) € 15,00 Per set  € 

 
Dekbed (excl. linnen – geen dons) € 7,00 Per set  € 

 
Slaapzak € 7,00 Per stuk  € 

 
Set handdoeken (2 handdoeken + washand) € 4,00 Per set  € 

 
Set keukenlinnen (Handdoek en theedoek) € 2,00 Per set  € 

 
Reddingsvest (aan te bevelen voor kinderen; niet verplicht in 

Nederland) 

€ 5,00 Per stuk  € 

 
Annuleringsverzekering 5% van de huurprijs 

(zonder kortingen) 

 € 

 
Eindschoonmaak compleet 

- Palan 800 

€ 40,00 Éénmalig  € 

 
Eindschoonmaak compleet 

- Palan Sport 950 OK (Wammes, Kievit) 

- Palan Sport 950 OK (Wendelmoed) 

- Palan C950 

- Palan sport 1050 AK (Passant) 

- Palan DL 1100 OK (Cristine) 

- Palan Sport 1100 OK (Aegir) 

€ 60,00 Éénmalig  € 

 
Eindschoonmaak compleet 

- l’Esperance - Nautilus – Ibis – Pelikaan - Merel 

€ 80,00 Éénmalig  € 

 
Bijboot (+ 5 PK motor) - (Extra borg € 300,00) 

minimumleeftijd 12 jaar – zonder vaarervaring niet aan te 

bevelen. 

€ 125,00 Per week  € 

 
Huisdier (Niet toegestaan op de Kievit, Passant, Aegir, Ibis, 

Pelikaan en Merel) 

€ 30,00 Per huisdier  € 

 
TV + digitenne (Nederlands / Engels) – Gratis bij; 

l’Esperance – Nautilus – Ibis - Pelikaan - Merel; niet 

mogelijk bij Palan 800 (Haai, Kikker, Fuut) 

€ 40,00 Per week  € 

 
Marifoon  

(indien beschikbaar en alleen als u in het bezit bent van een 

Marifoonbewijs) 

€ 15,00 

€ 25,00 

€ 30,00 

€ 35,00   

Tot 1 week.   

Tot 2 weken 

Tot 3 weken 

Tot 4 weken 

 € 

 
Hoofdkussens aanwezig (naar aantal personen) - - - - 

 
Almanak en waterkaarten aanwezig - - - - 

 Totaal alle extra’s €  

 

Contractnummer: C 2 0 2 3  _  _  _  _ 

Voornaam + Achternaam contractant: 

Bootnaam:  
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Huisdieren 

Het is mogelijk, in overleg, uw huisdier mee te nemen op onze motorjachten (behalve op de Kievit, Passant, Aegir, Ibis, 

Merel en Pelikaan). Kosten hiervoor € 30,- per huisdier. Wij waarderen het erg uw huisdieren niet op banken (bekleding) te 

laten. Bijvoorbeeld de nagels van honden veroorzaken vaak gaten en scheuren in de bekleding. 

Vlooien. Zorgt u ervoor dat uw huisdier vrij is van vlooien (een vlooienband stellen wij ook zeer op prijs). De boot wordt 

na terugkomst extra grondig schoongemaakt vanwege allergieën van de volgende klanten en ter voorkoming dat er vlooien 

komen. 

Fietsen meenemen/huren 

Op enkele schepen kunt u fietsen meenemen. Wij hanteren een maximum van 3 fietsen op het dek. Ons advies is om fietsen 

te huren in de plaatsen waar u aanmeert. Bijna elke plaats heeft wel fietsverhuur. Mocht u toch fietsen mee willen nemen, 

dan verzoeken wij u doeken mee te nemen om het dek te beschermen. Houdt u er rekening mee dat de fietsen aan boord, 

de ruimte op het dek zullen beperken en hinderlijk kunnen zijn tijdens aanleggen e.d. 

Eventueel kunt u ook bij ons (vouw)fietsen huren voor € 40 per week per fiets. Wij verzoeken u dit ruim voor afvaart met 

ons te overleggen/bestellen. Wilt u normale fietsen, kinderfietsen, fietsen met kinderzitjes e.d. dan kunt u het beste contact 

opnemen met https://www.vanraadfietsen.nl  +31172518715 

Reserveren van een motorjacht 

Voor het reserveren of aanvragen van een motorjacht hebben wij onderstaande nodig: 

• Voor- en achternaam. 

• Volledig adres. 

• Telefoonnummer; bij voorkeur mobiel nummer. 

• Emailadres 

• Aantal meevarende 

• Aanwezige vaarervaring met motorjachten 

Contract en factuur 

Na boeking ontvangt u een contract en een factuur per email ter bevestiging. Ontvangt u deze niet binnen enkele werkdagen 

via email; controleert u dan of uw Spam-filter deze blokkeert. Controleer alle gegevens en vul, indien nodig, uw gegevens 

aan. Indien u onbereikbaar bent of niet reageert op eventuele herinneringen zullen wij na enkele pogingen de boeking 

annuleren.  

Voor het vastleggen van de reservering hebben wij onderstaande nodig: 

• Ondertekend exemplaar van het contract retour binnen 5 dagen. 

• Aanbetaling 50% van de huursom binnen 5 dagen. 

Betalingstermijnen 

In het contract en de factuur kunt u de betalingstermijnen en bedragen vinden. Standaard wordt het totaalbedrag (exclusief 

borg/eigen risico) verdeeld in twee betalingen bestaande uit 50% van de totale huursom. 

• De eerste termijn (50% van de totale huursom) dient binnen 5 dagen op onze rekening te staan. 

• De tweede termijn (50% van de totale huursom) twee weken voor afvaart. 

• De borg van €600 tot €800 bij voorkeur twee weken voor afvaart. 

Bankgegevens: 

IBAN/Rekeningnummer: NL61 RABO 0352 4020 91 

Tenaamstelling: Jachtwerf v.d. Laan V.O.F. 

BIC: RABONL2U 

In overleg is het mogelijk om de betalingen te verdelen in meerdere termijnen. 

 Betalingen kunt u doen d.m.v. bankoverschrijving, pinnen op locatie, met creditcard 

(VISA, AMEX, Mastercard) of met contant geld (geen cheques!!!). 

Indien er bij ons een emailadres bekend is, ontvangt u per email een bevestiging van elke ontvangen betaling. 

https://www.vanraadfietsen.nl/
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Borg / Eigen risico per schadegeval 

Om drukte op ons kantoor op de dag van afvaart en terugkomst te vermijden/verminderen, verzoeken wij u de borg 14 

dagen voor afvaart op onze bankrekening over te maken. De eindafrekening zal naderhand, binnen enkele werkdagen, per 

email verzonden worden. De borg zal, minus onkosten, op uw bankrekening overgemaakt worden.  

In overleg kunt u de borg ook bij aankomst betalen in contant, PIN of middels een creditcard (geen American Express). 

Onze motorjachten hebben een borg  / eigen risico van € 600,00 tot € 800,00 per schadegeval. 

• € 600,00 borg voor alle schepen van het type Palan. 

• € 800,00  borg voor overige schepen. 

• € 300,00 extra borg voor een bijboot met BB 

 

De gestelde borgsom is uw eigen risico/aansprakelijkheid voor: 

• Schade of ontbreken van inventaris 

• Schade eigen motorjacht binnen en buiten 

• Schade ontstaan aan derden 

Verzekering 

Onze motorjachten zijn volledig verzekerd, maar bij alle schade tot de gestelde borgsom bent u zelf aansprakelijk en wordt 

het schadebedrag ingehouden van uw borg (per schadegeval).  

Vanwege o.a. de verzekering ontvangen wij graag bij afvaart een kopie van de legitimatie van de contractant (degene die de 

huurovereenkomst heeft afgesloten) waarop u het BSN-nummer kunt doorstrepen.  

Als vereiste voor de verzekering is dat de huurder van het schip 21 jaar of ouder en handelingsbekwaam is. 

Niet varen op groot water 

I.v.m. de verzekering en veiligheid en om ernstige ongelukken te voorkomen verlenen wij geen toestemming om over de 

grote wateren en rivieren te varen zoals het IJsselmeer, Lek, Waal, Merwede, Maas en de IJssel. De Hollandse IJssel is 

toegestaan. 

De grote rivieren hebben specifiekere vaarregels die men moet weten. Daarnaast is er ook veel meer beroepsvaart en 

stroming waarmee rekening gehouden dient te worden. Het IJsselmeer is te onvoorspelbaar voor onervarene. Het weer kan 

plotseling omslaan waardoor het onverwachts gevaarlijk kan worden. 

Voorbereiding op uw vaarvakantie 

 Waterkaartenapp: Download de vaarkaartenapp op https://waterkaarten.app/  

 Vaarregels: Breng u zelf op de hoogt van de vaarregels. 

 Basisknopen: Leer enkele basisknopen voor het vastleggen van de boot en het bevestigen van de fenders.  

 Aan/uit-net: Download de app voor havengelden, walstroom en water: https://aanuit.net/nl/app 

 Vaarweginformatie: Informeer uzelf over stremmingen en oponthoud op uw vaarroute: 

https://vaarweginformatie.nl/ 

 Weerbericht: Zorg dat u elke dag, voor afvaart, op de hoogte bent van de weersomstandigheden. 

 Kleding: vroeg en laat in het vaarseizoen kan het erg koud en vochtig zijn aan boord. Zorg dat u warme 

kleding meeneemt. Vergeet ook uw regenkleding niet voor als u in de regen moet aanmeren. 

 Schoenen aan boord: Neemt u goede schoenen mee. Het kan op het dek glad worden als deze nat 

is. Schoenen met (hoge) hakken beschadigen het dek. Let er ook op dat zwarte zolen strepen op 

het dek kan achterlaten die niet makkelijk te verwijderen zijn. 

 Koffers/bagage: Neem niet te grote koffers mee, deze kunt u niet makkelijk opbergen aan boord. 

 Verrekijker: Neem een verrekijker mee, niet alle borden en signalen zijn goed te lezen van een afstand. 

 Vispas: Wij krijgen vaak het verzoek om een Vispas te regelen. Helaas zult u dit zelf online moeten regelen 

op https://www.vispas.nl/#!/info. 

 Parkeren auto: U kunt bij ons kosteloos uw auto parkeren bij de haven en op onze jachtwerf. GPS: 

52.1619568 x 4.640012599999977 

https://waterkaarten.app/
https://aanuit.net/nl/app
https://vaarweginformatie.nl/
https://www.vispas.nl/#!/info
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Instructies en korte schipperstraining  

Bij afvaart krijgt u toelichting over het jacht waarop u gaat varen en door een korte 

proefvaart / schipperstraining wordt u in de praktijk gewezen waarop u moet letten 

tijdens het varen.  

Wij waarderen het zeer als u zich voor aankomst voorbereidt heeft met de 

verkeersregels op het water (meer op https://www.varendoejesamen.nl/downloads).  

Zeker als u geen vaarervaring heeft is het belangrijk dat meevarende ook 

betrokken zijn bij de uitleg en de voorbereiding. Met name bij het aanleggen, 

knopen en kaartlezen.  

OPMERKING Als het weer het niet toelaat, kan het zijn dat de uitleg en vaarles, uitgesteld wordt tot een geschikter 

tijdstip.  

Vaarseizoen 

Het officiële vaarseizoen start over het algemeen op 1 april en eindigt op 1 november. (Dit kan in sommige regio’s ook van 

15 april tot 15 oktober zijn.) Houdt u er rekening mee dat buiten deze periode de bediening van bruggen, sluizen en havens 

beperkt kunnen zijn en dat het vroeg en laat in het vaarseizoen erg koud en vochtig kan zijn aan boord. 

Wateralmanak en vaarkaarten 

Er zijn almanakken en vaarkaarten aan boord, waarmee u zelf uw route kunt bepalen. De almanak geeft info 

over bruggen, havens, telefoonnummers en voorzieningen. Via https://waterkaarten.app/ kunt de waterkaarten 

app downloaden. Dit is ideaal te combineren met de papieren 

waterkaarten. 

Via de vaarroutes en vaaruitjes op onze website kunt u alvast een indruk 

krijgen van mogelijke routes en bezienswaardigheden. Door onze centrale 

ligging is het mogelijk om vanuit Woubrugge diverse routes te kunnen doen 

variërend van een weekend, midweek, week of langer. Let op! Woubrugge is 

de basis voor afvaart en terugkomst. 

Verkeersregels op het water 

Bij aankomst verwachten wij dat u zich voorbereid heeft op uw vaarvakantie 

en dat u op de hoogte bent van de vaarregels.  

Op https://www.varendoejesamen.nl/downloads vindt u onderstaande 

documenten die u kunt lezen en downloaden ter voorbereiding van een 

zorgeloze vaarvakantie. 

• VAAR-bewaarkaart 

• Samen veilig varen 

• Vlot en veilig langs brug en sluis 

• Veilig langs een veerpont 

AanUit.net 

AanUit.net is makkelijk in gebruik.  

U activeert zélf uw verblijf, stroom en/of water op de jachthaven, camping of 

kampeerplaats, zonder hiervoor naar havenkantoor of campingreceptie te moeten gaan. 

Geen pasjes, muntjes, tokens en borg. AanUit.net werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. AanUit.net is altijd 

beschikbaar via uw smartphone, computer, laptop of tablet. 

Stremmingen onderweg 

Het kan voorkomen dat er stremmingen ontstaan/zijn op de vaarroute. Bij afvaart proberen wij u op de hoogte te stellen van 

bij ons bekende stremmingen. Helaas is het voor ons onmogelijk om van alle stremmingen in ons vaargebied en diverse 

vaarroutes op de hoogte te zijn.  

Op de website van vaarweginformatie.nl vindt u de meest actuele informatie. Komt u vermoedelijk een stremming op uw 

route tegen, dan kunt u hier aanvullende informatie vinden zoals de vermoedelijke duur van de stremming. 

https://www.varendoejesamen.nl/downloads
https://waterkaarten.app/
https://www.laanyacht.nl/activiteiten/
https://www.laanyacht.nl/activiteiten/
https://www.varendoejesamen.nl/downloads
https://aanuit.net/nl/
https://aanuit.net/nl/
https://aanuit.net/nl/
https://vaarweginformatie.nl/
https://waterkaarten.app/
https://aanuit.net/nl/
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Volg het weerbericht 

Houd het weerbericht in de gaten, ook tijdens de vaart. Vooral als de windkracht toeneemt kan het onverantwoordelijk 

worden om door te varen, zeker voor onervarene. Probeer tijdig een haven binnen te varen of een veilige aanlegplaats te 

vinden. Bij windkracht 5 wordt varen afgeraden (met name voor onervarene) en bij windkracht 6: NIET VAREN! 

Met onweer is de boot net als een auto. In de boot of auto is het veilig. Uiteraard wordt het afgeraden om met onweer te 

varen of buiten op het dek te zijn. 

Aan boord - aankomst 

Indien onderstaande punten (ruim) voor afvaart geregeld zijn, hoeft u bij aankomst niet alle formaliteiten op ons kantoor uit 

te voeren. En vermijden wij drukte op het kantoor, waardoor aankomst en vertrek soepeler verlopen 

 een ondertekend exemplaar van het contract. 

 volledige huursom inclusief borg voldaan (bij voorkeur via bank) 

 een kopie van uw legitimatie (BSN-nummer onleesbaar). 

 een goed bereikbaar 06-nummer (voor onderweg). 

 Controleer voor aankomst vanaf welke dag en tijdstip u aan boord kunt; kom niet te vroeg tenzij anders 

afgesproken. (eventuele aanpassingen worden op de meest recente factuur vermeld) 

 Meldt u aan op ons kantoor op Vrouwgeestweg 71.  

 Controleer het schip op niet bijgewerkte schade (oude schades zijn overgeverfd) 

 Controleer de inventaris, met name: 

o 6 fenders/stootwillen 

o Putemmer 

o Pikhaak 

o Vaarkaarten en Almanak 

Ziet u schade die niet bijgewerkt is of ontdekt u ontbrekende of beschadigde inventaris, meld dit dan voor u wegvaart. Dan 

proberen wij deze te herstellen of maken wij hiervan een notitie, zodat wij hiermee rekening houden bij thuiskomst. 

Annulering 

Annuleringskosten 

Artikel 7 – Annulering(Uit de HISWA Algemene voorwaarden huur en verhuur vaartuigen) 

Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de 

ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) 

schadeloosstelling van: 

• 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode; 

• 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de huurperiode; 

• 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode; 

• 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de huurperiode of op de 

ingangsdatum van de huurperiode.  

Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 65,00 

Annuleringsverzekering afsluiten 

Heeft u zelf geen annuleringsverzekering, dan kunt u deze ook bij uw reservering toevoegen. Wij rekenen hiervoor 5% van 

de basishuurprijs (zonder lopende kortingen). Alleen mogelijk bij directe boekingen. 
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Verzekerde Annuleringsredenen: 

• Ziekte, overlijden of ongeval van familie; echtgenoot/echtgenote, broers, zussen, ouders, schoonouders, (pleeg-) 

kinderen. 

• Scheiding; na boeking reis 

• Onvrijwillige werkeloosheid buiten eigen schuld; uiterlijk 1 maand na afloop van de geboekte reis 

• Het onverwacht niet kunnen krijgen van een Visum; tenzij te laat aangevraagd 

• Uitval van privé voertuig vlak voor vertrek 

• Toewijzing huurwoning; binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. 

• Koopwoning; bij oplever en/of overdrachtsdatum binnen 60 dagen voor aanvang of tijdens de reis 

Uitzonderingen annuleringsdekking: 

• Oorlog, terrorisme, rellen e.d. 

• Epidemie/pandemie 

• Ook slecht weer is geen reden tot annulering. 

Voortijdig afbreken van de vaarvakantie 

Bij het voortijdig afbreken van uw vaarvakantie waarbij de boot blijft liggen in een andere plaats dan Woubrugge, kunnen 

wij een vergoeding vragen van ongeveer € 250, afhankelijk van de afstand die er nog afgelegd moet worden en of daarmee 

de huurders na u nog wel op tijd aan boord kunnen. 

Het interieur van het motorjacht 

Keuken 

De keukens zijn voorzien van:  

 een volledige keuken-inventaris (m.u.v. textiel)  

 koelkast 60 liter (Reken niet op een vriesvak). 

 Kooktoestel op gas (thermisch beveiligd) 

Het koffiezetten aan boord gebeurt op de ouderwetse manier met gekookt water, filterhouder en 

koffiefilters (no. 4).  

Toilet 

Alle motorjachten zijn voorzien van een toilet. Houdt u er rekening meer dat u geen artikelen 

zoals maandverband, tampons en dik toiletpapier (max. 2-laags) e.d. in de WC gooit. Het 

toilet kan sneller verstopt raken.  

Douche 

Meestal worden de douches in de (passanten-) havens gebruikt. Deze zijn veel comfortabeler. 

Niet op alle motorjachten is een douche aanwezig. Dit zou ten kosten gaan van de leefruimte.  

Het afvalwater van de douche wordt afgevoerd met een pomp. Het is belangrijk dat u het putje 

van de douche goed schoonmaakt en het restwater goed afvoert/wegpompt. 

Verwarming 

Onze schepen hebben verwarming aan boord. Deze draait meestal op diesel.  

Elektrische apparaten 

Alle schepen zijn voorzien van walstroom. Als deze is aangesloten, kunt u gebruik maken van 220 

Volt. Indien u niet elke dag vaart is het aan te bevelen om, om de dag, de boot aan te sluiten op 

walstroom i.v.m. het bijladen van de accu’s.  

Alle schepen hebben een 12V aansluiting aan boord. Hiermee kunt u onderweg 

met een autolader uw gsm e.d. opladen. Een USB-aansluiting is niet standaard 

aanwezig. De USB-plug kunt u het beste zelf meenemen. 
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Wilt u gebruik maken van de 220V omvormer dient u er rekening mee te houden dat de accu’s sneller 

leeg raken. U kunt met de omvormer apparaten aansluiten tot (ongeveer) 300 Watt (telefoonoplader, 

Laptop, …). Niet alle schepen hebben een 220V omvormer (Palan 800, Palan Sport 950 OK en AK, 

Palan C 950). 

LET OP! Als u de omvormer niet gebruikt, zet deze uit! De omvormer gebruikt veel stroom en trekt zo 

ongemerkt de accu leeg. WAARSCHUWING! Elektrische koelboxen kunnen niet aangesloten worden. De stekkers en 

stopcontacten worden hierdoor te heet en deze gaan smelten) 

Inleveren van het motorjacht 

Bereidt u tijdig voor op het van boord gaan en het inleveren van de boot: 

 Controleer de datum en tijdstip van inleveren. 

 Zorg dat u voor terugkomst uw bagage al zoveel mogelijk ingepakt heeft en klaar bent om uit te laden. 

 Leg de boot aan bij de Jachtwerf (niet in de haven). 

 Uitladen; u kunt uw auto zo dicht mogelijk bij de boot parkeren en uw bagage overzetten. 

 Doe de verplichte basisschoonmaak: 

o Borden, pannen, bestek, kopjes etc. schoon en droog in de kastjes 

o Prullenbakken legen en het afval in de grote lichtgrijze container op de werf weggooien 

o Koelkast leeg en schoon 

o Wc en douche schoon; afvalwater weggepompt; haren en vuil verwijderen. 

 Controleer alle kastjes en luiken op vergeten spullen. 

 Het motorjacht wordt afgetankt en gecontroleerd door ons eigen personeel. 

 Laat alle sleutels aan boord; ons personeel vaart het motorjacht zelf terug naar onze haven. 

Kom niet te laat 

Het schip moet schoon en leeg zijn op de terugkomstdatum en -tijd vermeldt op het contract en de factuur. Wij 

waarderen het zeer, als u contact met ons opneemt zodra u denkt niet op tijd terug te kunnen zijn. Wij rekenen 

vergoedingskosten van ongeveer € 50,- per uur dat u te laat van boord gaat. 

Ook slecht weer is geen reden om niet tijdig terug kunnen keren. U dient zelf het weerbericht in de gaten te houden en 

desnoods uw route aan te passen om tijdig terug te zijn.  

 

Aanleggen bij de jachtwerf 

U kunt aanleggen bij de jachtwerf om het schip af te laten tanken en om uit te laden. De gele pijlen geven aan waar u kunt 

aanleggen voor het aftanken. 

Het motorjacht wordt zo snel mogelijk volgetankt met diesel. Het motorjacht wordt tijdens het tanken door ons personeel 

nagelopen op schade en schoonmaak. Hiervoor dient het motorjacht al leeg en verlaten te zijn. Wij waarderen het zeer als u 

gelijk vermeldt als er schade of defecten zijn aan het motorjacht. 

P.S.: De instructeurs varen de boot zelf naar de haven terug nadat de boot schoon / leeg is afgegeven, afgetankt en is 

nagelopen op schade. Het is hierbij van belang dat u de sleutels aan boord laat liggen en niet meeneemt naar het 

kantoor.  
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Eindschoonmaak 

Voor u aan boord gaat wordt de boot grondig door ons schoonmaakpersoneel nagelopen en 

schoongemaakt. U vertrekt met een schone boot en wij verwachten dat deze ook netjes wordt 

ingeleverd. Schoonmaakmiddelen zijn aan boord en bij terugkomst kunt u een stofzuiger 

lenen! 

Basisschoonmaak (verplicht) 

 Borden, pannen, bestek, kopjes etc. moeten schoon en droog in de kastjes staan  

 Prullenbakken geleegd en afval in grote lichtgrijze container op de werf weggooien 

 Koelkast leeg en schoon 

 Wc en douche schoon; afvalwater weggepompt; haren en vuil verwijderen. 

Eindschoonmaak compleet 

 Basisschoonmaak (verplicht) zoals hierboven 

 Ramen schoon van binnen- en van buiten 

 Het dek schoonmaken 

 Stofzuigen vloer, onder en op de kussens 

 Afnemen kastjes, keuken ... 

Schoonmaakkosten 

Als u ervoor kiest om alleen de basisschoonmaak uit te voeren, dan betaalt u bij terugkeer of voor afvaart 

schoonmaakkosten van € 40 tot € 80 afhankelijk van het type boot.  

Eindafrekening – teruggaaf borg 

Zodra het schip leeg is, wordt het schip nagelopen op mogelijke schade van buiten en vanbinnen. Wij waarderen het zeer 

als u het zelf aangeeft als er (mogelijke) schade is ontstaan aan motorjacht en/of inventaris, zodat wij deze voor de 

volgende huurders kunnen herstellen en/of aanvullen.  

De kosten van diesel, eventuele schade en schoonmaakkosten worden door het personeel bij de dieselpomp doorgegeven 

naar het kantoor. Op het kantoor worden alle onkosten genoteerd en verrekend met de teruggaaf van de borg (bij voorkeur 

via bankoverschrijving om drukte op kantoor te vermijden). 

Pech onderweg 

Het zou kunnen voorkomen dat het schip een defect vertoond. Meldt u dit zo snel mogelijk op  

+31172518113. Wij proberen een eenvoudig defect eerst telefonisch te achterhalen/te verhelpen. Gereedschap, zekeringen, 

olie e.d. zijn aan boord om de simpele problemen op te kunnen lossen. 

Blijft het defect bestaan, dan komt een monteur langs om het defect te repareren. Het is dan van belang dat u een 

benaderend adres opgeeft om het schip zo goed mogelijk met de auto te kunnen bereiken. 

WAARSCHUWING! Alarmsignalen (lampjes en geluidsignalen) – direct ergens aanleggen. Vaart u hiermee door, dan kunt 

u de motor kapot varen. Belt u ons direct op +3172518113. De telefoon wordt bij afwezigheid op kantoor altijd 

doorverbonden naar een mobiel nummer. Laat u de telefoon langer overgaan! 

Schade 

In welke situatie u ook komt, blijf kalm!  

Mocht u schade varen, meldt u dit zo snel mogelijk op  

+31 (0) 172518113. O.a. voor de verzekering waarderen wij een goed verslag 

van wat er gebeurd is. Het helpt ons erg als u goede foto’s maakt van de 

situatie en zo mogelijk gegevens van betrokkenen en getuigen noteert. 

Eventuele schadeformulieren liggen aan boord. 

Bij twijfel over wie er verantwoordelijk was voor de schade wordt de borg ingehouden. Is uw onschuld bewezen, dan krijgt 

u de borg later teruggestort op uw rekening. 
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Het voorkomen van schade 

Veiligheid gaat voor alles 

Het wordt nog altijd onderschat wat voor een kracht er op de touwen en de boot worden uitgeoefend (Met name als er 

beroepsvaart voorbijvaart). 

Vaar nuchter! 

Net als met het rijden in een auto is het ook voor de kapitein niet toegestaan te varen met alcohol op of om 

onder invloed te zijn van verdovende middelen/drugs. Dit geld ook voor degene die helpen met aanleggen 

e.d.. Schade die veroorzaakt is met betrokkenen die niet nuchter zijn, is geheel voor eigen risico en valt niet 

binnen de borgsom. 

Meevarende 

Zeker als u geen ervaring heeft is het belangrijk dat meevarende (minimaal 1) ook betrokken zijn bij de uitleg en actief 

meedoen bij de instructies, kaartlezen en het aanleggen/afvaren. De aangewezen kapitein kan immers niet sturen en tegelijk 

fenders verhogen/verlagen bij het aanleggen. Ook in noodgevallen zou een meevarende het stuur moeten kunnen 

overnemen. 

Fenders 

Bij het aanleggen gebruik maken van minimaal 2 fenders/stootwillen en 3 bevestigingspunten. Hang de fenders/ 

stootwillen niet voor de kacheluitlaat anders gaan deze smelten. Maak de fenders goed vast met de mastworp. Deze 

knoop, kunt u zo nodig maakt het mogelijk de fenders hoger en lager te hangen zonder de knoop helemaal los te hoeven 

maken. Tijdens de vaart worden de fenders nogal eens verloren. Dit kan voorkomen worden, door de juiste knoop te 

gebruiken en/of de fenders tijdens vaart op het dek/gangboord te leggen. 

Omschakelen binnen- en buitenbesturing 

Voor het omschakelen van binnen- naar buitenbesturing (of andersom) behoren zowel binnen als buiten de gashendels in 

neutraal te staan. Gebeurt dit niet op de juiste manier, kan het zijn dat u bij het achteruitvaren, vooruit gaat. Test altijd of u 

achteruit kunt varen voor u wegvaart. Mocht u onverwachts moeten afremmen, dan komt u niet voor verassingen te 

staan. Schade ontstaan door het verkeerd omschakelen van binnen en buitenbesturing gaat ten koste van uw eigen risico. 

Golfslag 

Let goed op de golfslag achter uw schip, met name bij woonboten. 

Minder tijdig uw vaart! De gegevens van Jachtverhuur P.A. van der Laan 

staan achter op uw boot. Wij worden zeer snel gebeld als u met te hoge 

snelheid en/of veel golfslag langs woonboten vaart (ongeacht of u zich 

aan de max. snelheid heeft gehouden, de golfslag kan ook bij lage 

snelheid groot zijn). Is hierbij schade ontstaan, dan wordt uw borg 

ingehouden. 

Doorvaarthoogte bruggen 

Op onze website worden de doorvaarthoogtes aangegeven van alle boten. 

Houdt u hier rekening mee dat deze doorvaarthoogte is met masten en 

windschermen/ramen neer en zonder de uitstekende vlaggetjes. 

Ga er niet vanuit dat de aangegeven doorvaarthoogtes van bruggen exact zijn. De doorvaarthoogtes van de bruggen kunnen 

ook variëren door o.a. de wisselende waterstand en door golfslag van andere boten. Vaar altijd rustig op een brug af en 

probeer rustig te beoordelen of de boot eronderdoor past. 

Opmerkingen ter verbeteringen 

Graag horen wij opmerkingen en tips ter verbetering van onze diensten. 

Gevonden voorwerpen 

Nadat u de boot uitgeladen heeft, controleer dan nog eens goed alle kastjes en hoekjes van de boot. Mocht u toch nog iets 

vergeten zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Gevonden voorwerpen bewaren wij hooguit één maand (vanaf dag 

van terugkomst). Over het algemeen contacteren wij degene die op de huurovereenkomst staat om te overleggen wat wij 

met de gevonden voorwerpen moeten doen. Let op! Etenswaren worden niet bewaard. 
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Boodschappen, eetgelegenheden e.d. 

   Bregman VOF + PostNL 

Batehof 1 

2481AR Woubrugge 

+31172518159 

https://www.spar.nl/ 

 
Batehof 3 

2481AR  Woubrugge 

+31172518715 

https://www.vanraadfietsen.nl/ 

Café de Jager 

Batehof 4 

2481AP Woubrugge 

+31623544761 

  De Batehof 

Batehof 16 

2481AP WOUBRUGGE 

+31172897975 

https://kwalitaria.nl/woubrugge/debatehof 

  Apotheek 

Batehof 20-22 

2481 AP WOUBRUGGE 

+31172517711 

 

Comriekade 11 

2481 AD Woubrugge 

+31172518128 

(Ook voor een bakkie koffie aan het water) 

Restaurant  

  
Raadhuisstraat 2 

2481 BE Woubrugge 

+31172239066 

info@touderaadhuys.nl 

 

https://www.spar.nl/
https://www.vanraadfietsen.nl/
https://kwalitaria.nl/woubrugge/debatehof
mailto:info@touderaadhuys.nl
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Aankomst met het openbaar vervoer / taxi 

Taxi vanaf Schiphol – Airport 

• http://taxi-schipholamsterdam.nl 

• https://www.taxicentrale-schiphol.nl/ 

• http://www.schipholtaxi.nl 

Overige bestemmingen taxi 

• Taxi Gouwe Rijn: https://www.taxigouwerijn.nl/ 

• https://sneleentaxi.nl/ 

 

Openbaar vervoer 

Bezoek http://9292.nl/ om uw route te plannen met het openbaar 

vervoer. 

Vanaf de bushalte aan de Kerkweg in Woubrugge is het ongeveer 8 minuten 

lopen tot Vrouwgeestweg 71. Op dit adres zit ons kantoor waar u zich kunt 

melden. Onze haven is halverwege de straat, de eerste haven aan de linkerkant. 

Alle bussen die langs de Kerkweg in Woubrugge komen: 

• Arriva bus 182 

• Arriva bus 183 

 

  

http://taxi-schipholamsterdam.nl/
https://www.taxicentrale-schiphol.nl/
http://www.schipholtaxi.nl/
https://www.taxigouwerijn.nl/
https://sneleentaxi.nl/
http://9292.nl/
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 Enkele handige knopen 

Mastworp/mastwerp 

Deze knoop wordt gebruikt voor het vastmaken van de fenders aan bijvoorbeeld de reling. 

Doordat de knoop onder spanning blijft staan door de fender trekt de lijn zichzelf vast. 

Deze knoop is redelijk eenvoudig los te maken. Zodat de fenders vrij snel verplaatst 

kunnen worden. Hoeft de fender alleen maar iets hoger of lager geplaatst te worden, 

volstaat het de knoop iets losser te maken en de fender in hoogte aan te passen. Door de 

knoop weer aan te trekken zit deze weer stevig vast. 

 

De lijn vastleggen op aan een “Kikker” 

Sla de lijn rondom te “kikker” en voer 1 of meer kruisslagen uit, zoals op de afbeelding. 

Als laatste een knijpslag, waarmee u met een lus de knoop vastzet. 

 

 
 

 

 

Noodnummers 

0900-8844   geen spoed:  

Landelijk servicenummer politie (U kunt dit nummer ook bellen als u brandweer of ambulance nodig heeft) 

112   bij spoed 

Landelijk noodnummer voor politie, brandweer, ambulance. 

+31172518113 

Algemeen nummer van jachtverhuur P.A. van der Laan. Bellen bij vragen, schade, vertraging, pech etc. 

Ook bij afwezigheid op het bedrijf worden alle telefoontjes doorgeschakeld naar een mobiel nummer. Rekent u er dan op 

dat de telefoon langer overgaat voor deze opgenomen wordt. Het kan voorkomen dat dit nummer in gesprek is en de 

telefoon over gaat naar de voicemail, spreekt u dan minstens uw telefoonnummer in. Het kan zijn dat uw telefoon de 

nummerweergave blokkeert/of privé staat. Wij kunnen dan uw nummer niet terugbellen. 


