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RESERVERINGS/BOEKINGSFORMULIER  2019 

VAKANTIE-HOSPITAALSCHIP PRINS WILLEM-ALEXANDER 
 

Mocht u meerdere weken/reizen willen varen, dan verzoeken wij u voor elke vaarweek een apart 
reserveringsformulier in te vullen. 

 
Ondergetekende: ……………………………Functie: …………………...............E-mail: ………………………... 
 
Optredende namens het Bestuur / Instelling: ………………………………………………………………............ 
 
Adres: ……….......................................Postcode: ...........................Plaats: ....................……………………… 
 
Factuur : t.a.v. .………………………………Kenmerk/kostenplaatsnr. enz.……………………………………             
 
Adres: ………………………………..Postcode: …………………Plaats : ………………………………………… 
 

Reserveert een reis in 2019 met het Vakantieschip Prins Willem-Alexander in de week: 
Hieronder graag meerdere keuzes invullen? 

 
1e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. .…...van ma.…………… 2019 t/m vrij. …………… 2019 
       
2e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. .…...van ma.…………… 2019 t/m vrij. …………… 2019 
 
3e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. .…...van ma.…………… 2019 t/m vrij. …………… 2019 
 
4e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. .…...van ma.…………… 2019 t/m vrij. …………… 2019 
 
5e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. …….van ma.…………….2019 t/m vrij. …………….2019 
 
6e voorkeur reis nr/letter:…….kalender week nr:. …….van ma.…………….2019 t/m vrij. …………… 2019 
 
Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten om op vrijdagmiddag zonder passagiers te 
varen gaan ten koste van andere investeringen. Daarom zullen wij proberen deze kosten te voorkomen en 
het zo efficiënt mogelijk in te plannen.  
Uw keuze aankruisen. 

o A. Wij zijn bereid om per bus naar het schip te komen. 
o B. Wij willen het schip in onze regio hebben (Uw aanvraag wordt dan aangepast aan de periode dat 

het schip zich in uw regio bevindt en dit kan kosten met zich meebrengen). 
o C. Wij willen een Rijnreis (tot Koblenz/ tot Keulen) maken en schepen in te Arnhem/Nijmegen 

afhankelijk van de mogelijkheid.  
 

Wij verzoeken u dringend om uw keuze hierboven duidelijk aan te geven, zodat wij een goede indeling en 
planning kunnen maken. Als u aangeeft het schip in uw regio te willen hebben is het verstandig om zoveel 
mogelijk voorkeursweken, verspreid over het vaarseizoen in te vullen. Indien uw voorkeursweken niet 
beschikbaar zijn, zal zo spoedig mogelijk één vrije week (indien beschikbaar) worden aangeboden. Bij 
gelijktijdige reserveringen zal er gekeken worden naar het vaarschema. Zijn er dan nog meerdere 
inschrijvingen besluit de Stichting door middel van loting. De huurperiode is van maandag 07.00 uur t/m 
vrijdag 15.30 uur. 

Op zaterdag of zondag inschepen is onder strikte voorwaarden mogelijk. 
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Het schip heeft een capaciteit voor 50 gasten en 46 medewerkers/vrijwilligers. De huurprijzen van het 
schip staan in het tabel op pagina 3. Voor Rijnreizen (t/m Koblenz) wordt er een basistoeslag van  
€ 3.249,- en voor Rijnreizen (t/m Keulen voor b.v. kerstmarkten) wordt € 2.249,- per vaarweek in 
rekening gebracht. Deze toeslagen zijn voor steigerreservering, afvalafgifte, verplichte stroomaansluiting 
en brandstoftoeslag. Daarnaast kan afhankelijk van de bestemmingswens stroomopwaarts een extra 
toeslag verschuldigd zijn i.v.m. extra brandstofverbruik en toeristenbelasting. Daarnaast is het mogelijk 
dat de kosten van een haven in overleg wordt verhaald i.v.m. exceptionele kosten. Ook kunnen de 
exceptionele kosten gevraagd worden voor wensen die niet in het normale vaarprogramma staan.                                                                                                                                                                                      
 
Het schip is beschikbaar op zaterdag vanaf 13.00 uur (bevoorrading) tot en met vrijdag 15.30 uur. De 
vaarweek begint op maandagmorgen ± 08.00 uur en eindigt op vrijdagmiddag om ± 12.00 uur. Het schip 
moet uiterlijk vrijdagmiddag om 15.30 uur schoon overgedragen worden. De vaarroute wordt in overleg met 
u samengesteld. Er moet tussen 22.00 uur en 06.00 uur ieder uur een inspectieronde (brandwacht) door 
het schip gemaakt worden. (conform artikel 8.10 van het Rijnvaart politiereglement). Dit kan door de 
avond/nachtdienst gedaan worden of door een vrijwilliger. Er dienen minimaal vier (4) BHV-ers en één (1) 
EHBO-er de gehele week aan boord aanwezig te zijn (als er gasten aan boord zijn). Deze personen zullen 
worden ingedeeld in de veiligheidsrollen. Daarnaast zullen nog drie (3) personen (staffuncties) van uw 
meevarende medewerkersbestand worden opgenomen in de veiligheidsrollen. (Regels conform eerder 
genoemd artikel en aanvullend Reglement Onderzoek Schepen Rivieren R.O.S.R. Hoofdstuk 15, artikel 
15.12, e.v.). 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 spoelkamers op het hoofddek (tweemaal) moet schoon opgeleverd worden. Voor het 
hoofd- ,salon- en het beneden dek is een schoonmaakbedrijf ingehuurd. Deze ruimtes moeten 
bezemschoon, urine- en ontlasting vrij, met lege afvalbakken en met de inventaris schoon en op zijn plaats 
opgeleverd worden. Standaard wordt er € 249,= in rekening gebracht voor het vaatwasmiddel, 
schoonmaakmiddel en schoonmaak van het benedendek. Dit bedrag komt boven op de huurprijs.                                                                                                                                                  
 
Naast de mogelijkheid om alleen het schip te huren bestaan er ook de mogelijkheden om aanvullende 
pakketten af te nemen. Deze pakketten zijn in het leven geroepen om u te ontlasten.  
De volgende opties zijn mogelijk en u kunt uw keuze aankruisen: 

o 1 koffie pakket (€ 495,=) 
o 2 koffie pakket + cappuccino melk (€ 595,=) 
o 3 facilitaire pakket (€ 2.495,=) 
o 4 food en drinks pakket (€ 8.795,=) 

Deze pakketten kunnen in overleg gecombineerd en afgestemd worden op uw wensen.  
 Mocht u meer informatie wensen over de pakketten kan u altijd contact met ons opnemen.  
 

Na ontvangst van de bevestiging van de Stichting Varende Recreatie van onze boeking, zullen wij 
als huurder 50% van het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van de Stichting 
Varende Recreatie. Deze aanbetaling wordt bij eventuele annulering niet gerestitueerd. 
Annulering is niet mogelijk binnen zes (6) maanden vóór de feitelijke vaarweek waarvoor is 
geboekt, dan is de volledige vaarprijs verschuldigd. De resterende 50% zal door ons worden 
betaald vier (4) maanden vóór de geboekte vaarweek.    
 
Alle prijzen zijn op basis van de index brandstofprijs/havengelden/water/stroom enz. van maart 
2018 (wijzigingen voorbehouden).  

  BTW voor 2019 is nog niet definitief bekend (wijzigingen voorbehouden). 
 
TOTAALBEDRAG VAN DE RESERVERING:…………..………………………………….. 
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Reis Kosten
nr nr letter van tot huurprijs
A 9 A 2-2-2019 1-3-2019 23.495
B 10 A 4-3-2019 8-3-2019 23.495
C 11 A 11-3-2019 15-3-2019 23.495
D 12 A 18-3-2019 22-3-2019 23.495
E 13 A 25-3-2019 29-3-2019 23.495
1 14 C 1-4-2019 5-4-2019 26.995
2 15 C 8-4-2019 12-4-2019 26.995
3 16 C 15-4-2019 19-4-2019 26.995
F Pasen 17 B 22-4-2019 26-4-2019 25.495
4 18 C 29-4-2019 3-5-2019 26.995
5 19 C 6-5-2019 10-5-2019 26.995
6 20 C 13-5-2019 17-5-2019 26.995
7 21 C 20-5-2019 24-5-2019 26.995
G Hemelvaart 22 B 27-5-2019 31-5-2019 25.495
8 23 C 3-6-2019 7-6-2019 26.995
H Pinksteren 24 B 10-6-2019 14-6-2019 25.495
9 25 C 17-6-2019 21-6-2019 26.995

10 26 C 24-6-2019 28-6-2019 26.995
11 27 C 1-7-2019 5-7-2019 26.995
12 28 C 8-7-2019 12-7-2019 26.995
13 29 C 15-7-2019 19-7-2019 26.995
14 30 C 22-7-2019 26-7-2019 26.995
15 31 C 29-7-2019 2-8-2019 26.995
16 32 C 5-8-2019 9-8-2019 26.995
17 33 C 12-8-2019 16-8-2019 26.995
18 34 C 19-8-2019 23-8-2019 26.995
19 35 C 26-8-2019 30-8-2019 26.995
20 36 C 2-9-2019 6-9-2019 26.995
21 37 C 9-9-2019 13-9-2019 26.995
22 38 C 16-9-2019 20-9-2019 26.995
23 39 C 23-9-2019 27-9-2019 26.995
24 40 C 30-10-2019 4-10-2019 26.995
25 41 C 7-10-2019 11-10-2019 26.995
26 42 C 14-10-2019 18-10-2019 26.995
27 43 C 21-10-2019 25-10-2019 26.995
28 44 C 28-10-2019 1-11-2019 26.995
I 45 A 4-11-2019 8-11-2019 23.495
J 46 A 11-11-2019 15-11-2019 23.495
K 47 A 18-11-2019 22-1-2019 23.495
L 48 A 25-11-2019 29-11-2019 23.495
M 49 A 2-12-2019 6-12-2019 23.495

(optie kerstmarkt ***)
(optie kerstmarkt ***)
(optie kerstmarkt ***)

Prijs overzicht 2019  Vakantieschip Prins Willem-Alexander
Kalenderweek

prijs
23.495,=
25.495,=
26.995,=

 
De huurder/organisatie is altijd verantwoordelijk voor de totale zorgverlening. 

Ondergetekende is namens de organisatie tekeningsbevoegd. 
 

Datum:…………………Naam:……………………………………Handtekening:……………………................. 
 
Voor eventueel overleg kan contact opgenomen worden met: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………........................................ 
 
Tel: ……………………………………………………………………..………………………................................... 
 
Mobiel: ………………………………………………………………E-mail: …………………………………………. 

 
Formulieren die niet te lezen of niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.  


