Sloepverhuur
2018

Fun Yak 450

Deze 4,5 meter lange open boot biedt plaats aan
maximaal 6 personen en is gemotoriseerd met een
betrouwbare, zuinige en vooral stille 10pk 4-takt
buitenboordmotor. De boot is praktisch ingedeeld
en heeft veel opbergmogelijkheden. Zijn stabiliteit
maakt de Fun Yak 450 ook populair bij de vissers
onder ons!
Optioneel: biminitop/zonnedek

Welkom bij sloepverhuur: Zuidwaard Watersport Makkum!
Vaarbewijs niet nodig!
Voor het besturen van onze huurboten is geen vaarbewijs nodig.
Het besturen is dan ook tamelijk eenvoudig, evenals het vaarreglement.
U krijgt van ons een uitgebreide uitleg over het functioneren van motor en boot.

Sunrise 500 sloep

Varen in Makkum en omgeving.
Vanaf onze opstapplek is het mogelijk om de binnenwateren in en rondom
Makkum te verkennen. Via de sluis van Makkum bereikt u het oude centrum en
zijn er meerdere routes mogelijk naar bijvoorbeeld: Bolsward, Workum of
Witmarsum. De natuur in deze omgeving zal tot uw verbeelding spreken.
Deze bestaat veelal uit prachtige rietkragen, landerijen en kronkelende vaarten.
Deze routes zijn terug te vinden op de handige waterkaart die standaard in elke
huurboot aanwezig is. Welke route u ook verkiest, overal komt u horecagelegenheden
tegen. U kunt natuurlijk ook uw boot aanmeren midden in de natuur om te genieten
van uw eigen meegebrachte lunch.
Reserveren voorkomt teleurstelling!
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U kunt ook online boeken op: www.zuidwaard.nl

Huurprijzen (inclusief 1 volle tank brandstof)
FunYak
450

Dagdeel*: € 65,Dag:
€ 98,Weekend: € 190,Midweek: € 270,Week:
€ 340,* Geen reservering

FunYak
450+biminitop

€
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€
€

75,108,210,295,380,-

Sunrise
500

€
€
€
€
€

85,135,260,350,460,-

Zwemvesten: per dag: € 4,- per week: € 12,-

€
€
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€
€

100,170,310,400,565,-

Whaly
450

€ 65,€ 98,X
X
X

Dagdeel:		
09:00 u.
		
13:00 u.
Dag:		
09:00 u.
Weekend: Vr. 15:00 u.
Midweek: Ma. 09:00 u.
Week:
Vr. 15:00 u.

Tender 605 sloep

Deze prachtige 6 meter lange overdekte tender
sloep biedt plaats aan maximaal 6 personen.
De 15 pk sterke motor is achterin geplaatst in een
geluidsarm motorcompartiment. Deze luxe tender
sloep is o.a. voorzien van een diepe kuip met daarin
een doordachte rond zit met een royale zithouding,
traptreden voor een goede instap, zwemplateau,
bekerhouders en een cabriokap. Een ruime, luxe
en stabiel varende tender sloep welke garant staat
voor vele mooie vaarmomenten!

Whaly 450 Classic

Huurtijden
Tender
605

Deze 5 meter overdekte sloep biedt plaats aan
maximaal 6 personen en is gemotoriseerd met
een betrouwbare, zuinige en vooral stille 10pk
4-takt buitenboordmotor. Deze sloep is luxe
ingericht met kussenset, hoge rugleuningen en
veel opbergmogelijkheden. Als u wilt kunt u
heerlijk beschut zitten onder de cabriokap.

-

12:30 u. of
17:00 u.
17:00 u.
Zo. 17:00 u.
Vr. 11:00 u.
Vr. 11:00 u.

Deze 4.5 meter lange, stabiele en koersvaste
polyethyleen sloep biedt plaats aan maximaal
6 personen. De Whaly 450 is gemotoriseerd met
een zuinige en stille 10pk buitenboordmotor.
Door de lage opstelling kunt u zonder wachten
onder de meeste bruggen door. De boot is erg
praktisch ingedeeld met genoeg opbergruimte.
*Deze boot wordt verhuurd vanaf de binnenwater
locatie te Makkum. Het IJsselmeer is uitgesloten als
vaargebied.

Huurvoorwaarden
Legitimatie is verplicht.
Huurder dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
Borg voor de huurboten bedraagt € 250,00 middels een machtigingsformulier.
Het eigen risico bedraagt maximaal € 250,00.
Huurprijs is inclusief volle tank benzine, meer benodigde brandstof is voor rekening huurder.
Er vindt geen restitutie plaats op niet gebruikte brandstof.
Vaarbewijs is niet verplicht. Huurder wordt echter wel geacht over voldoende vaar
vaardigheid te beschikken.
De waddenzee is uitgesloten als vaargebied.
Varen na zonsondergang is niet toegestaan.
Huurder verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek schoon en
ongeschonden af te leveren. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens
medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en
direct met de verhuurder te worden afgerekend of worden ingehouden op de borg.

Verhuurlocatie: (Beach Resort Makkum)
Zuidwaard Watersport Makkum
Langezand 2b
8754 GL Makkum Fr
Tel: +31 (0)515 232187
E-mail: info@zuidwaard.nl | www.zuidwaard.nl

Verkooplocatie:
Zuidwaard Watersport Makkum
Munniksplaat 17
8754 HG Makkum Fr
Tel: +31 (0)515 232187
E-mail: info@zuidwaard.nl | www.zuidwaard.nl

