Bootverhuur Aphrodite/ Gente

Prijslijst: 2019

Week (zaterdag 09:00 t/m vrijdag 14:00)
Periode
03-03 t/m 30-03
31-03 t/m 13-04
14-04 t/m 04-05
05-05 t/m 22-06
23-06 t/m 10-08
11-08 t/m 31-08
01-09 t/m 14-09
15-09 t/m 02-11

Aphrodite
€ 603,75
€ 712,50
€ 731,25
€ 750,€ 768,75
€ 750,€ 693,75
€ 603,75

Gente
€ 1140,€ 1385,€ 1465,€ 1550,€ 1720,€ 1550,€ 1350,€ 1140,-

Midweek (maandag 09:00 t/m vrijdag 14:00)
Periode
03-03 t/m 30-03
31-03 t/m 13-04
14-04 t/m 04-05
05-05 t/m 22-06
23-06 t/m 10-08
11-08 t/m 31-08
01-09 t/m 14-09
15-09 t/m 02-11

Aphrodite
€ 452,75
€ 534,50
€ 548,50
€ 562,50
€ 768,75
€ 562,50
€ 520,25
€ 452,75

Gente
€ 855,€ 1038,75
€ 1098,75
€ 1162,50
€ 1290,€ 1162,50
€ 101,50
€ 855,-

Weekend (vrijdag 17:00 t/m zondag 17:00)
Periode
03-03 t/m 30-03
31-03 t/m 13-04
14-04 t/m 04-05
05-05 t/m 22-06
23-06 t/m 10-08
11-08 t/m 31-08
01-09 t/m 14-09
15-09 t/m 02-11

Aphrodite
€ 271,75
€ 320,75
€ 329,€ 337,50
€ 346,€ 337,50
€ 312,25
€ 271,75

Gente
€ 513,€ 623,25
€ 659,25
€ 697,50
€ 774,€ 697,50
€ 607,50
€ 513,-

Borg: €500,Elke dag langer is +10% per dag

Onze schepen zij all-risk verzekerd met een eigen risico van €500,- per schadegeval. Dit
bedrag wordt als borgsom van u gevraagd. De borgsom krijgt u van ons terug wanneer u het
schip schadevrij en met complete inventaris terugbrengt.
U krijgt een schoon schip mee, met een volle diesel- en watertank en voldoende gas. U dient
het schip ook weer schoon af te leveren, maar u kunt dat ook aan ons overlaten. De kosten
hiervan zijn €50,-. Schoonmaakkosten met huisdier is €100,-.
Onze jachten zijn compleet uitgerust, een aantal dingen zoals kussenslopen, lakens, hand-,
thee- en vaatdoeken + schoonmaakmiddelen moet u zelf verzorgen. Kussens zijn op alle
jachten aanwezig.
Schepen worden bij terugkomst afgetankt, de verbruikte diesel komt bovenop de huurprijs.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat kost de eindreiniging ?
Wanneer u ons opdracht geeft voor de eindreiniging kost dit € 50,00, schoonmaakkosten met
huisdier bedraagt € 100,00
Hoe hoog is de borg?
De borg bedraagt € 500,00.
Deze is tevens het eigen risico bedrag per gebeurtenis
Kunnen wij de boten ook bekijken?
Ja, dat is wel mogelijk. Wij adviseren u wel om van te voren (telefonisch) een afspraak te maken. Dit
om te voorkomen dat u niet voor niets komt omdat het door u gewenste motorjacht niet in de haven
is.
Wat zijn de bijkomende kosten?
Het verbruik van diesel, liggeld en bruggeld zijn bijkomende kosten.
Zijn er aan boord ook dekens of dekbedden?
Nee, aan boord zijn geen dekens of dekbedden. Deze dient u zelf mee te nemen, evenals een
kussensloop. Eventueel kunnen wij voor u dekbed(den) en kussenslopen voor u verzorgen, kosten
hiervan zijn € 15,50 per set.
Wel zijn er aan boord (hoofd)kussens en zorgen wij elke week voor schone matrasovertrekken.
Hoeveel diesel verbruik ik in 1 week?
Onze ervaring is dat de motoren bij normale vaart gemiddeld 5 ltr per uur verbruiken. Gemiddeld
wordt er per week 35 uur gevaren.
Hoe oud moet je zijn om een boot te kunnen huren?
Om een boot te kunnen huren is een minimale leeftijd, op het moment van reserveren, van 18 jaar
noodzakelijk.
Ik ben nog geen 18, mogen mijn ouders voor mij een boot huren?
Dit mag niet. De volwassen huurder moet (de gehele) huurperiode aan boord zijn.

