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Prijsinformatie 2017 
 

Type 1. Fluisterboot (5 pers. of 4 volw. + 2 kinderen): Dit is een eenvoudig te bedienen fluisterboot met 
aanhangmotor en helmstokbesturing, zitkussens en  ruimte om bijv. een koelbox mee te nemen. 
 

Huur voor een blok van 3 uur : € 50,00 
Huur voor een blok van 4 uur : € 60,00  
Huur 7 uur (hele dag):  € 90,00 (10:30 uur – 17:30 uur) 
De borg bedraagt € 50,00;  huur en borg graag contant meebrengen en vooraf voldoen (pinnen is helaas niet mogelijk). 

 
Type 2. Tuindersschuit /  “fluisterpunter “  (12 pers.) Een originele Langendijker tuinderschuit met een 
krachtige, stille inboard elektromotor met helmstokbesturing. De boot biedt plaats aan max. 12 
volwassenen op banken met zitkussens en rugleuning. Behoorlijke vaarervaring is vereist ! 
 

Huur voor een blok van 3 uur : € 115,00 
Huur voor een blok van 4 uur : € 150,00  
Huur 7 uur (hele dag):  € 190,00 (10:30 uur – 17:30 uur) 
De borg bedraagt € 150,00;  huur en borg graag contant meebrengen en vooraf voldoen (pinnen is helaas niet mogelijk). 

 
Fluistervaren of kanoën langs diverse routes door het schitterende natuurgebied Waterland, rondom het 
idyllische dorpje Broek in Waterland. U krijgt een routekaartje mee en uitleg over routes en boot/ kano 
voor vertrek. Dit kost wat tijd en wij adviseren U dan ook aanwezig te zijn ruim vóór uw gereserveerde tijd 
ingaat. Een routekaartje staat op de website.  
Iedere fluisterboot kan zonder bijladen 7 uur varen, mits het maximale gewicht / aantal personen (à max. 
80 kg p.p.) niet wordt overschreden. Maar er zijn ook leuke routes voor een tochtje van 3 of 4 uur. 
Reserveren: Dit is ten zeerste aanbevolen, zodra u een datum hebt vastgesteld. Anders ligt er misschien 
geen boot. 
Picknickmanden, dranken voor aan boord, barbecue, etc. :  Zie bij “Catering” op de website. Wilt u 
picknicken op een van de aangewezen plekken langs de route, neemt u dan een deken of zeiltje mee. 
Groepsarrangementen vanaf 15 personen: z.o.z. of kijk op de website voor een uitvoerige beschrijving. 
Annuleren van reserveringen  : tot 1 week tevoren 25 %; daarna 75 %.  
Honden en andere huisdieren kunnen niet mee  aan boord van onze vaartuigen (i.v.m. schade aan lakwerk 
en kussens en het is vanzelfsprekend ook verboden om honden uit te laten in het natuurgebied). 
Vaargebied: De boten zijn uitsluitend te huur voor vaargebied Waterland; daar hoort Amsterdam niet bij! 
 
Fluisteraanbod  Theetuin Zuiderwoude met speciaal tarief :   * Theecomplet met 3 stukjes gebak  € 11,- 
*Alléén op reservering via:  www.ttuin.nl  (bekijk ook de openingstijden aldaar!) 
 
Kano ‘s: Per dag onbeperkt kanoën tussen 10.00 – 17.30 uur  in een kano naar keuze: 

Kajaks voor 1 of 2 personen € 15,- p.p.p.dag/ per kanoplaats 
Canadese kano’s voor 3 of 4 personen € 10,- p.p.p.dag/per kanoplaats 
Groepskorting v.a. 15 personen op werkdagen 10 %. 

 
Openingstijden 2017:  Tussen 1 april en 1 oktober van woensdag t/m zondag.  
    In Juli en augustus dagelijks geopend. 
 

 
Uitgave feb. 2017 Prijzen in Euro’s  incl. BTW; * wijzigingen voorbehouden. 

http://www.ttuin.nl/

