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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. 

NEDERLAND – DUTCH STEEL –  
FRIESLAND SNEEK 
 

 

Linssen Grand Sturdy 33.9 vanuit Sneek, Friesland, Nederland 

      van 13/04/19 tot 10/05/19 van 11/05/19 tot 05/07/19 van 06/07/19 tot 30/08/19 

      van 14/09/19 tot 28/09/19 van 31/08/19 tot 13/09/19   

slaapcapaciteit categorie  waarborg per week per week per week 

4 / 6 pers 4 860 1 771 2 086 2 394 

Allrisk verzekerd met een eigen risico van € 1000,- (waarborgsom) per schade 
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FRIESLAND TERHERNE 
 

 

Ryna 1400    Classic Cruiser  SENNE vanuit TERHERNE, Friesland, Nederland 

  
van 20/03/19 tot 

06/04/20 
van 10/04/20 tot 

20/04/20 
van 24/04/20 tot 

04/05/20 
van 08/05/20 tot 

29/06/20 
van 03/07/20 tot 21/08/20 

  
van 09/10/19 tot 

26/10/19 
van 25/09/19 tot 

05/10/19 
van 11/09/19 tot 

24/09/19  
van 28/08/20 tot 

07/09/20 
  

waarborg per week per week per week per week per week 

1 200 1.901 2.194 2.486 2.779 2.925 
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MIDDEN NEDERLAND 

    voor 03/04/20               
na 17/10/20 

Van 04/04/20 tot 
24/04/20    Van 05/09/20 

tot 16/10/20 

Van 25/04/20 tot 
03/07/20    Van 29/08/20 

tot 04/09/20 

Van 04/07/20 tot 
28/08/20 WOUBRUGGE    

 bedden categorie waarb week week week week 

Palan 800 2/4 pers 2 400 € 495 € 665 € 805 € 890 € 

Palan C950 (1) 5/6 pers 3 400 € 725 € 985 € 1.195 € 1.270 € 

Palan DL 1100 (1) 5/7 pers 3 400 € 850 € 1.160 € 1.385 € 1.530 € 

Week: van zaterdag 9 uur tot vrijdag 15 uur of van vrijdag 14 uur tot vrijdag 10 uur.    

Brandstof aangerekend op basis van het verbruik. Zorg ervoor dat de dieseltank vol is.    

        

PROMOTIES:        

Vroegboeking: 10% korting voor elke vaste boeking voor 31/01/20     

Lange termijn verhuur: 10% korting voor boekingen van twee weken of meer.    

Flottieljeskorting:         

Voor een groepsverhuur van minimaal een week:       

een korting van 10% op 2 of 3 boten die samen varen.       

een korting van 15% op 4 of meer boten die samen varen.     

        

Alle kortingen kunnen worden gecumuleerd met een maximum van 15% op boekingen van een week of meer.   

        

(1) boot met boegschroef inbegrepen in de prijs      
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