YACHTCHARTER TACOZIJL
Prijzen en termijnen van vrijdag tot vrijdag
Per week

Agder
Marco
Gruno
Gruno
Fleur
Agnes
Paula
Cindy
2017
760m
860m
1080m
1080m
17-03/24-03
505.615.760.760.24-03/31-03
505.615.760.760.31-03/07-04
505.615.760.760.07-04/14-04
590.760.1105.1105.14-04/21-04*
590.760.1105.1105.21-04/28-04
590.760.1105.1105.28-04/05-05
590.760.1105.1105.05-05/12-05
590.760.1105.1105.12-05/19-05
590.760.1105.1105.19-05/26-05**
705.885.1260.1260.26-05/02-06
705.885.1260.1260.02-06/09-06***
705.885.1260.1260.09-06/16-06****
705.885.1260.1260.16-06/23-06
705.885.1260.1260.23-06/30-06
705.885.1260.1260.30-06/07-07
705.885.1260.1260.07-07/14-07
780.1020.1360.1360.14-07/21-07
780.1020.1360.1360.21-07/28-07
780.1020.1360.1360.28-07/04-08
780.1020.1360.1360.04-08/11-08
780.1020.1360.1360.11-08/18-08
780.1020.1360.1360.18-08/25-08
780.1020.1360.1360.25-08/01-09
780.1020.1360.1360.01-09/08-09
590.725.1105.1105.08-09/15-09
590.725.1105.1105.15-09/22-09
505.615.760.760.22-09/29-09
505.615.760.760.29-09/06-10
505.615.760.760.06-10/13-10
505.615.760.760.13-10/20-10
505.615.760.760.20-10/27-10
505.615.760.760.27-10/03-11
505.615.760.760.* Pasen-Ostern 16/17 April, **Hemelvaart-Himmelfahrt 25 mei,
****Frohleichnam 15 juni.
Genoemde prijzen zijn in Euro’s, inkl. BTW
Prijswijzigingen voorbehouden
Boekingskosten € 7.00
Waarborg contant bij afvaart € 450.- per schip

Gruno
Mistral
Hausboot
Monique
1360m
Lotte
1200m
1080m
1070.1215.1050.1070.1215.1050.10701215.1050
1420.1575.1050.1420.1575.1050.1420.1575.1050.1420.1575.1350.1420.1575.1350.1420.1575.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1570.1735.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1675.1835.1350.1420.1575.1350.1420.1575.1350.1070.1215.1350.1070.1215.1350.1070.1215.1100.1070.1215.1100.1070.1215.1100.1070.1215.1100.1070.1215.1100.*** Pinksteren-Pfingsten 04/05 juni,

Preisen sind in Euro, inkl. Mwst
Preisänderungen vorbehalten
Buchungskosten € 7.00
Kaution bar bei Anreise € 450.- pro Schiff

RESERVEREN: T: +31(0)514 562 003

F: +31(0)514 561 470

E: info@tacozijl.nl Website: www.tacozijl.nl

www.yachtcharter-lemmer.de

Inventaris
Zoals vermeld op de inventarislijst aan boord.
Waterkaart B en Almanak deel 1 en 2 zijn aan boord.
U dient zelf voor handdoeken/vaatdoeken, dekens en/of slaapzakken en kussens te zorgen.
Bij te huren/Extra’s
Indien voorradig zijn tegen extra vergoeding te huur o.a. dekbedset, handdoekenset, zwemvesten.
Extra kosten/Niet inbegrepen in de huurprijs
Verbruik van dieselolie en gas, annuleringsverzekering, boekingskosten € 7,00, kosten voor bruggen,
sluizen, havengeld, ligplaatsen en overige vaarkosten.
Parkeren auto
Wij hebben voldoende parkeergelegenheid op ons bedrijf waar u uw auto kosteloos kunt parkeren.
Eventueel kunt u tegen betaling uw auto in onze hal stallen.
Huisdieren
Uw hond of kat kunt u meenemen tegen een extra vergoeding van € 35,00. Wel zijn wij extra attent bij
het controleren van het schip op haren, gemaakte beschadigingen etc.
Schoonmaak
U neemt het schip in schoongemaakte, goed onderhouden en opgeruimde staat in ontvangst. Graag
ontvangen wij het schip in dezelfde staat terug. U kunt de schoonmaakwerkzaamheden van zowel de
binnen- als buitenkant van het schip door ons laten verzorgen. Kosten hiervan zijn € 65,=. Graag vooraf
reserveren.
Tanken
U krijgt het schip met volle tank mee. Bij terugkomst dient u weer af te tanken. Wij hebben eigen
brandstofpompen en waterslangen in onze haven.
Reserveren
U kunt uw reservering per telefoon, email of schriftelijk doen. Na ontvangst van uw reservering ontvangt
u een huurcontract in tweevoud. Wanneer de ondertekende kopie en de aanbetaling (50%) in ons bezit
zijn is de boeking definitief. U betaalt de eerste helft van de huursom direct na ontvangst van de
huurovereenkomst. De tweede termijn moet 3 weken voor afvaart betaald zijn. Eventueel afwijkende
betalingstermijnen zijn mogelijk.
De waarborgsom en eventuele extra’s betaalt u contant bij afvaart.
Huurperiode
Afvaart en terugkomst zijn bij Watersportcentrum Tacozijl Lemmer. Afvaart vrijdagmiddag 16.00 uur,
aankomst vrijdagmorgen 10.00 uur. Eventueel afwijkende huurperiode mogelijk in overleg.
Houdt u zich aan de aankomsttijden en komt niet te laat terug, wij hebben de tijd nodig tussen aankomst
en vertrek van het schip voor onderhoudswerkzaamheden.
N.B. Wij behouden ons het recht voor bij te late terugkomst € 25,= per uur in rekening te brengen.
Afwijkingen in plattegronden, inventarissen en uitrusting kunnen voorkomen.
WSC Tacozijl vof
Plattedijk 20
8531 PE Lemmer.
Tel: 0031(0)514-562003 Fax: 0031(0)514-561470 Email: info@tacozijl.nl Website: www.tacozijl.nl

