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RiverYachts Self-Drive bootvakanties  riviertoerisme   -   Bruto tarieven zijn onderhevig aan mogelijke schommelingen naargelang de plaatselijke omstandigheden of 
promoties. De vermelde bedragen maken deel uit van het totale pakket lokale service kosten. Deze eventuele bijkomende service kosten hangen af van het boot type. 

Kortingen toepasbaar in Frankrijk 

Korting optelbaar tot maximum 15% bij boekingen van tenminste één week, en 10% voor een boeking van minder dan één week 

 10% Korting voor koppels 

 
Geldig wanneer er maximaal twee personen aanboord zijn, in eenders welke periode, eenders welke boot, eenders welke regio. 
Budget-Fleet : Espade 930, Renaud 8000 (niet in Cahors), Espade 850 Fly, Eau Claire 930 (in Redon geldig bij een boeking van tenminste één week), 
Eau Claire 930 Fly. 
Classic-Fleet : Triton 860 (except in Cahors, Redon: geldig bij een boeking van tenminste één week), Pénichette® 935 W, Triton 860 Fly, Nicols 900, 
Linssen Vlet 1030, Linssen Yacht 36, Haines Rive 34. 
Prestige-Fleet : Tarpon 37 Duo Prestige 

Lange termijn huur 

 
Van 8 tot 14 nachten : 5% discount op de gehele huurperiode 
Van 15 tot 21 nachten : 10% discount oop de gehele huurperiode 
Van 22 tot 28 nachten : 15% discount op de gehele huurperiode 
Meer dan 28 nachten : 20% discount oop de gehele huurperiode 

Vroeg boeking 

 
10% korting voor boekingen voor 31/12/20XX 
8% korting voor boekingen voor 31/01/20XX 
5% korting voor een reservatie uitgevoerd voor 120 dagen voor de afvaart 
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Eenkle geldig bij een minimale reservatie van één week. 
De korting kunnen niet onderling opgeteld worden. 

Regionale kortingen in Alsace/Lorraine, Charente en Pays de Loire 

 
5% korting geldig op de volledige boeking 

Vloot kortingen 

 
Geldig wanneer er verschillende boten tergelijkertijd gehuurd worden : 
5% korting bij de huur van 2 boten tergelijkertijd 
10% korting bij de huur van 3 boten tergelijkertijd 
15% korting bij de huur van 4 boten tergelijkertijd 

 Familie korting 

 
5% korting wanneer er één kind jonger dan 18 jaar aan boord is 
10% korting wanneer er tenminste 2 kinderen jonger dan 18 aan boord zijn(1) 
(geldig voor elke periode, elke Franse regio) 

(1) Een kopij van de identiteitskaart moet voorgelegd worden bij de boeking 
Niet geldig in : Pont à Bar en Redon: geldig bij tenmin ste één week huur. Geen familie korting in Cahors. 

 Senior korting 
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6% korting wanneer er tenminste één persoon aan boord is ouder dan 60 jaar. 
Geldig voor alle boekingen in Frankrijk (uitgezonderd periode E en F) (in Redon: geldig bij een boeking van tenmiste één week). 

Niet toepasselijk in  : Cahors, Pont à Bar 

 Lange weekends en feestdagen 

 
Paas periode 
- 4 night weekend: vanaf vrijdag 25/03 (17.00) tot maandag 28/03 (15.00) : 65% van de week prijs 
- 5 night weekend: vanaf donderdag 24/03 (17.00) tot maandag 28/03 (15.00) : 75% van de week prijs 

1st Mei 
- 4 nachten weekend: vanaf donderdag 28/04 (17.00) tot maandag02/05 (15.00) : 65% van de week prijs 

8st Mei 
- 4 nachten weekend: vanaf donderdag 05/05 (17.00) tot maandag 09/05 (15.00) : 65% van de week prijs 

Hemelvaart 
- 5 nachten weekend: vanaf woensdag 04/05 (17.00) tot maandag 09/05 (15.00) : 75% van de week prijs 

Pinksteren 
- 3 nachten weekend: vanaf vrijdag 13/05 (17.00) tot maandag 16/05 (15.00) : 65% van de week prijs 

Corpus Christi 
- 5 nachten weekend: vanaf woensdag 01/06 (5pm) tot maandag 06/06 (15.00) : 75% van de week prijs 

Uitgezonderd  in : Cahors, Redon and Pont à Bar. 
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