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Belangrijke informatie bij uw aanmelding 

 
U staat op het punt een vakantie met het Vakantieschip Prins Willem-Alexander te  

boeken. Daarom is het belangrijk dat u van een aantal zaken op de hoogte bent. Zodat u weet  

wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten.  

 

Wanneer u zaken graag anders wilt dan hieronder vermeld, neem dan contact met ons op zodat we 

samen tot een passende oplossing kunnen komen.  

 

Wat moet u weten voordat u uw organisatie aanmeldt 

- Het schip staat tot uw beschikking van zaterdag 13:00 uur t/m vrijdag 15:30 uur. Zodat u de tijd 

heeft om het schip te bevoorraden en na afloop weer schoon op te leveren. 

- De Prins Willem Alexander vaart van maandag 8:00 uur t/m vrijdag 12:00 uur. 

In overleg kunnen gasten en begeleiders op zaterdag of zondag inschepen. 

- Het schip biedt capaciteit voor: 

50 gasten    - 25 gastenhutten 

46 begeleiders/vrijwilligers  - 23 vrijwilligershutten 

- Aan boord bent u (uw organisatie) verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de gasten. 

- Daarnaast moet het volgende door u worden geregeld; 

• Brandwacht: tussen 22.00 uur en 06.00 uur moet ieder uur een inspectieronde door het 

schip gemaakt worden. (Dit kan ook door de nachtdienst worden uitgevoerd) 

• Er zijn tenminste vier BHV-ers en één EHBO-er de gehele week aan boord aanwezig. 

• Drie personen (staffuncties) van uw meevarende medewerkersbestand worden opgenomen 

in de veiligheidsrollen. 

 

Aanmelden 

- Via de website laat u weten naar welke weken uw voorkeur uitgaat. Het is verstandig om 

meerdere weken door te geven zodat u uw kansen vergroot om ingepland te worden. 

- U geeft aan waar u wilt inschepen. Wanneer u dicht bij huis wilt starten met de vakantie, vaart 

het schip naar uw regio zodat de reistijd van huis naar het schip beperkt blijft. (alleen mogelijk 

wanneer u het gehele schip huurt) 

- Afhankelijk van de optie die u kiest worden er extra kosten in rekening worden gebracht. 

Voor Rijnreizen t/m Koblenz geldt een basistoeslag van  €3.495 

Voor Rijnreizen t/m Keulen geldt een basistoeslag van  €2.995 
- Wanneer de bestemmingswens afwijkt van de gangbare route kan een extra toeslag gerekend 

worden i.v.m. extra brandstofverbruik. Dit geldt ook voor eventuele extra havenkosten. Deze zijn 

voor rekening van de huurder. 

- U maakt een keuze voor een aanvullend pakket of u kiest er voor alles naar eigen wens te 

regelen. 

U kunt kiezen uit onderstaande pakketten; 

Koffiepakket €       699 

Food- en drinkpakket  € 11.995 

Facilitairpakket  €   3.495 
 

Mocht u nog andere wensen hebben dan horen wij dat graag en kijken we samen wat er mogelijk 

is. 
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Eventuele toeslagen 

Onzekere factoren zijn de brandstofkosten en belastingen. Hierdoor zijn we genoodzaakt de 

reissommen vrijblijvend te vermelden. In uiterste noodzaak zullen wij op de gepubliceerde 

reissommen een gemotiveerde toeslag berekenen. 

 

Wanneer uw aanmelding is verwerkt 

- Uw aanmelding is verwerkt en u bent ingedeeld in één van uw voorkeursweken. 

- U ontvangt een boekingsbevestiging, wat betekent dat de reis definitief is geboekt. 

- Tegelijkertijd met de bevestiging ontvangt u een factuur.  

- Wij nemen contact met u op indien u niet ingedeeld kan worden in uw voorkeursweek. 

 

Betaling: 

- Na bevestiging van uw boeking is er sprake van een definitieve reisovereenkomst. 

- Na ontvangst van deze definitieve boeking kan u binnen 24 uur de boeking kosteloos en zonder 

opgave van redenen herroepen.  

- Een aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs dient binnen 7 dagen na definitieve 

boeking te zijn voldaan. 

- 4 Maanden voorafgaand aan de vertrekdatum van de vakantie dient 30 % van de reissom te zijn 

betaald. In totaal is er op dat moment dan 60% van de overeengekomen prijs betaald. 

- 4 Weken voorafgaand aan de vertrekdatum van de  vakantie dient de volledige 

(overeengekomen) reissom te zijn overgemaakt.  

 

Annuleren 

- Bij annulering dient er een vergoeding betaald te worden. 

- Bij annulering binnen 12 tot 6 maanden voor de ingangsdatum bedraagt de vergoeding 10% van 

de overeengekomen prijs. 

- Bij annulering binnen 3 tot 6 maanden voor de ingangsdatum bedraagt de vergoeding 30% van 

de overeengekomen prijs. 

- Bij annulering binnen 1 maand tot 3 maanden voor de ingangsdatum bedraagt de vergoeding 

60% van de overeengekomen prijs. 

- Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum bedraagt de vergoeding 95% van de 

overeengekomen prijs. 

- Bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum bedraagt de vergoeding 100% van de 

overeengekomen prijs. 

 

Na afloop van de vaarweek 

- Voor het hoofd-, salon- en het benedendek is een schoonmaakbedrijf ingehuurd.  

- Deze ruimtes moeten bezemschoon en afvalvrij te worden opgeleverd. De afvalbakken dienen te 

zijn geleegd en de inventaris dient schoon te zijn en op zijn plaats te staan. 

- Vrijdagmiddag moet de keuken/spoelkeuken, de bar/pantry bij de voorsalon, de bar in de achter 

salon en het servies in de kasten schoon en geteld worden opgeleverd door de huurder.  

- De inventaris van de twee spoelkamers op het hoofddek moet schoon opgeleverd worden.  

- Eventuele kosten voor schade/gebreken zullen achteraf worden gefactureerd aan de organisatie. 

 

Aanmelden of eerst nog meer informatie 

- Neem contact op voor meer informatie.  Mail naar info@vakantieschip.nl  

- of bel naar 0341 414 925 

mailto:info@vakantieschip.nl

