
 

 
 
 

Ervaringstocht aan de Maas.  
26 mei, 23 juni, 29 september, 27 oktober 2018. 
 
Genieten van een sfeervolle en ontspannen ervaringstocht op een zeilboot of 
sloep naar Roermond, of een van de andere mooie plaatsen aan de Maas. Geniet 
van een ontvangst met uitleg over sluisvaren. 36 kilometer varen op stromend 
water, verantwoord tussendoortje, gezamenlijke lunch en een borrel na afloop!  
 
We varen vanaf de Spaanjerdplas naar Roermond, of een van de andere mooie 
plaatsen aan de Maas. We meren aan en genieten van een heerlijke lunch. 
We varen zoveel mogelijk op zeil maar er zijn ook zeker stukken waar we op motor moeten varen en in een 
span of sleep moeten gaan om zo gezamenlijk ons doel te bereiken. Onderweg passeren we de Sluis Linne, 
waar ieder zijn of haar sluisvaardigheden kan aanscherpen. Deze tocht is inspannend en weersafhankelijk. 
 
 
Programma 
  9.00 uur – Ontvangst deelnemers bij Sailcenter Limburg 
 
  9.30 uur – Vertrek vanaf Sailcenter Limburg 
 
13.00 uur – Lunch pauze (lunch op eigen kosten)  
 
15.00 uur – Vertrek richting de Spaanjerdplas 
 
17.30 uur – Uiterste aanmeertijd bij Sailcenter Limburg 
 
18.00 uur – Einde activiteiten 
 
 
Het doel van de tocht: 
Kom meer ervaring op doen onder andere in het varen op de Maas en met sluisvaren. Deze tocht geeft 
iedereen de mogelijkheid om meer gelijkgestemden te ontmoeten en ervaringen te delen! 
 
De kosten: 
De kosten voor dit dag vullend programma bedragen € 35,00 per persoon, excl. lunch, incl. ontvangst, boot en 
reddingsvest. Je kunt hierbij kiezen uit een zeilboot (kielboot) of sloep. 
De tocht gaat enkel door bij minimaal 3 deelnemers, welke dan alle in dezelfde boot deelnemen. 
 
Je kunt niet zelfstandig varen, je bent niet in bezit van CWO1 of gelijknamige ervaring? 
Dat hoeft geen probleem te zijn. Vaar onder leiding van een schipper in een kielboot of sloep.  
Je betaald dan aanvullend € 30,00 p.p. voor je schipper. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
INSCHRIJFFORMULIER ERVARINGSTOCHT AAN DE MAAS 
Volledig invullen in BLOKLETTERS en eventueel AANVINKEN                     (prijswijziging voorbehouden; gemaakt 15-01-2018) 
 
Persoonsgegevens (s.v.p. per persoon apart invullen): 

Roepnaam: Achternaam: M [  ]        V [  ] 

Straat: 

Postcode: Woonplaats: 

Mobiel telefoonnummer: E-mailadres: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Pak huren, gelieve kledingmaat invullen: Zeilervaring: 

 

Ervaringstocht aan de Maas                

 

6 mei, 23 juni, 29 september, 27 oktober 2018. 

Prijzen inclusief boothuur, reddingsvest, welkomst drank en drankje als afsluiter bij Sailcenter Limburg 

Deelname Ervaringstocht aan de Maas € 35,00 

Meerprijs varen met schipper p.p. € 30,00 

Zeilpak huren € 07,50 

Lunchpakket € 10,00 

Totaal te voldoen: €  

 

Ingeschreven samen met:  

Vragen:  

Wensen:  

Relevante medische info:  

 
 

Voorwaarden voor inschrijving 

 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en ontvangst van de (aan) betaling is je 
reservering definitief. Bij betaling per bank  dien je je achternaam en “Ervaringstocht plus datum” te vermelden. 
Aanbetaling  50% van het totaalbedrag. Het restant dient voor aanvang te worden voldaan 

 Bij een annulering binnen drie dagen wordt eenmalig € 25,- administratiekosten gerekend en bij no-show en niet 
annuleren wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht. 

 De tocht kan tot 3 dagen op voorhand, bij minder dan 3 deelnemers, bij windkracht 5 of meer of bij hoog water 
geannuleerd worden door Sailcenter Limburg. 

 Terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen bij annulering binnen 14 dagen, na aftrek van eventuele 
administratiekosten. 

 
Deelnemersverklaring: 

 Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en verklaart dat de deelnemer beschikt over voldoende 
zwemvaardigheid (bij geen zwemdiploma dient men melding te maken) en een goede gezondheid en geeft SCL 
toestemming voor het nemen van maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte of ongeval. 

 Sailcenter Limburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens 
het verblijf en activiteiten. Wij raden aan kostbare spullen thuis te laten. 

 Bij ondertekenen geef jeSailcenter Limburg toestemming om foto en filmmateriaal te gebruiken voor 
promotiedoeleinden. 

 Indien je vaart zonder schipper ga je akkoord met de algemene huurvoorwaarden voor huur boten en materialen. 
 

Handtekening voor akkoord: ………………………………………………. Datum: ……………………………………………. 
 


