
Dehler 38SQ    2020    6+2      3 € 2320,-  € 2180,- € 1930,- € 1825,- € 1500,- € 450,-

Prijslijst 2022 jachtcharter Yerseke, Zeeland

2022    Bouwjaar    Kooien/ Periode A Periode B Periode C Periode D Borg Daghuur
     Hutten 1-7/26-8 6-5/1-7  4-3/6-5  7-10/2-12
    26-8/16-9 16-9/7-10 

Beneteau First 285    1990    4+1     2 € 780,- € 720,- €680,- € 650,- € 750,- € 220,-

Bavaria 30    2006    4+2     2 € 1145,- € 1040,- € 990,- € 935,- € 750,- € 305,- 

Jeanneau SO 30 i   2009    4+1     2 € 1155,- € 1075,- € 985,- € 950,- € 750,- € 325,-

Dufour 310 GL    2019    4+2     2 € 1310,- € 1165,- € 1150,- € 1000,- € 750,- € 325,-

Dufour 365 GL    2006/2007    6+2      3 € 1698,-  € 1565,-  € 1410,-  € 1375,-  € 1000,-  € 375,- 

Beneteau 
First 36.7             2002    6+2      3 € 1705,-  € 1568,-  € 1412,-  € 1300,-  € 1500,- € 400,-

Afm. 8.77 m x 2.99 m x 1.60 m | Seagull
Uitrusting: helmstok, grootzeil en rolgenua, log/ dieptemeter, windmeter, GPS/ kaartplotter, 
stuurautomaat, kompas, marifoon, koelkast, radio/ cd, heteluchtverwarming, spinnaker.
Weekend 60%   midweek 55%

Afm. 9.45 m x 3.29 m x 1.40 m | Guantanamera
Uitrusting: stuurwiel, grootzeil met lazy bag en rolgenua, log/dieptemeter, GPS, kompas, 
marifoon, oven, koelkast, kuiptafel, boiler, radio/cd, heteluchtverwarming, TV/DVD. 
Weekend 60%   midweek 55%

Afm: 8.99 m x 3.18 m x 1.75 m | Beagle
Uitrusting: stuurwiel, grootzeil met lazy bag, genua, stuurautomaat, log/dieptemeter, windmeter, 
gps, marifoon, koelkast, gasfornuis, heteluchtverwarming, radio/cd, kuiptafel, bijboot.
Weekend 60%   midweek 55%

Afm: 9.67 m x 3.31 m x 1.60 m | SISU
Uitrusting: dubbel stuurwiel, grootzeil met lazy bag en rolgenua, log/dieptemeter, windmeter, 
gps / kaartplotter, marifoon, kompas, oven, koelkast, kuiptafel, boiler, heteluchtverwarming, 
radio/cd, stuurautomaat, bijboot, nespresso apparaat.
Weekend 60%   midweek 55%

Afm: 10.70 m x 3.60 m x 1.95 m | Hangover
Uitrusting: dubbel stuurwiel, doorgelat laminaat grootzeil met lazy bag en rolgenua, log/ 
dieptemeter, windmeter, gps/ kaartplotter, marifoon, stuurautomaat, AIS, kompas, oven, 
koelkast, kuiptafel, boiler, heteluchtverwarming, radio/cd, bijboot, nespresso apparaat, bij-
boot, optioneel gennaker. 
Weekend 60%   midweek 55%

Afm. 10.81 m x 3.65 m x 1.70 m | My Dream en Tatomir
Uitrusting: Stuurwiel, doorgelat grootzeil met lazy bag, rolgenua, gennaker, windmeter, 
GPS/kaartplotter, radar, kompas, marifoon, stuurautomaat, oven, koelkast, boiler, radio/cd, 
heteluchtverwarming, AIS
Weekend 60%   midweek 55%

Afm. 11.00 m x 3.45 m x 2.20 m | Grote Beer
Uitrusting: Stuurwiel, doorgelat laminaat grootzeil met lazy bag, rolgenua, log/dieptemeter, 
windmeter, GPS/kaartplotter, radar, kompas, marifoon, stuurautomaat, oven, koelkast, boiler, 
radio/cd, heteluchtverwarming, AIS, doorgelat grootzeil met lazy bag en rolgenua 2019, 
bijboot, nespresso apparaat, optioneel spinnaker           
Weekend 60%   midweek 55%

Dehler 34     2020     4+2      2 € 1689,-  €  1585,- € 1410,- € 1350,- € 1500,-     € 375,-           

Afm. 11.64 m x 3.75 m x 2.03 m | Break Free     
Uitrusting: dubbel stuurwiel, doorgelat laminaat grootzeil met lazy bag en rolgenua, log/
dieptemeter, windmeter, gps/ kaartplotter, marifoon, stuurautomaat, AIS, kompas, oven, 
koelkast, kuiptafel, boiler, heteluchtverwarming, radio/cd, bijboot, nespresso apparaat, 
optioneel gennaker. 
Weekend 60%   midweek 55%



2022    Bouwjaar    Kooien/ Periode A Periode B Periode C Periode D Borg Daghuur
     Hutten 1-7/26-8 6-5/1-7  4-3/6-5  7-10/2-12
    26-8/16-9 16-9/7-10 

Huurperiode
Week: vrijdag 16.00 tot vrijdag 10.00 uur (100% van de weekprijs)
Weekend: vrijdag 15.00 tot maandag 10.00 uur (60% van de weekprijs)
Midweek: maandag 14.00 tot vrijdag 12.00 uur (55% van de weekprijs)
Daghuur: 9.00 uur t/m 17.30 uur (130% van de weekprijs)
11 dagen: maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur (130% van de weekprijs)
Verlengde weekenden of extra dagen  op aanvraag

Korting
10% vroegboek korting tot 31 december 2021
5% vroegboek korting januari 2022
5% vaste klanten korting
5-15% bij boeking van meerdere weken
Maximaal te ontvangen korting 15%

Speciale huurperiodes:
Pasen: 15-4 15.00uur t/m 18-4 18.00uur                           65% weekprijs
Hemelvaart weekend: 25-5 17.00uur t/m 30-5 10.00uur    75% weekprijs
Pinkster weekend: 3-6 15.00uur t/m 6-6 18.00uur    70% weekprijs
Fonleichname: 15-6 17.00uur t/m 19-6 18.00uur         75% weekprijs

Extra’s (reserveren bij boeking)
Schipper: € 245,- per dag
Bijboot: gratis optie
Buitenboordmotor: € 100,- per week
Handdoeken: € 10,- per set
Instructie: € 45,- per uur
SUP: € 80,- per week   

Boekingen: Online, telefonisch of per e-mail reserveren. Wij hanteren de Hiswa voorwaarden voor het verhuren van onze jachten.
Betaling huurbedrag: 30% binnen 10 dagen na boeking, 70% 3 weken voor aanvang van de huurperiode.
Schoonmaakkosten: Verplichte schoonmaakkosten afhankelijk van het type jacht tussen de € 80,- en € 130,- per huurperiode. Niet van toepassing op daghuur.
Standaard vaargebied: : Nederlandse binnenwateren en Oosterschelde. Alleen bij blijk van voldoende ervaring, en na toestemming van de verhuurder kunt u met 
een van onze schepen op de Westerschelde, kustwateren, Belgische/ Franse kust of Noordzee een overtocht naar Engeland maken. 
Waarborgsom: Credit kaart, per bank overboeking voor aanvang huurperiode of contant.  

Kettingweg 4, Yerseke
Correspondentie:
Hoogstraat 46
4691 CC Tholen

M: 0031 (0) 6 21 52 62 78
W : www.venturi-sailing.nl
E : info@venturi-sailing.nl

Gastheeri
Gastheeri

Online, telefonisch of per e-mail reserveren. Wij hanteren de Hiswa voorwaarden voor het verhuren van onze jachten.Online, telefonisch of per e-mail reserveren. Wij hanteren de Hiswa voorwaarden voor het verhuren van onze jachten.

Standaard opgemaakte 

bedden op onze jachten! 

Dehler 42c    2017    6+2      3 € 2650,-  € 2450,- € 2190,- € 2000,- € 2000,- € 525,-

Bavaria
46 cruiser             2016    8+1      4 € 2795,-  €  2690,- € 2250,- € 1750,- € 2000,- € 525,-

Algemene info jachtverhuur Venturi Sailing Yerseke

Huurprijzen in euro per week incl. btw, all risk verzekering boot, gas, welkoms pakket, dekbedden/kussens en havengeld in Yerseke. Schip dient afgetankt 
met diesel ingeleverd te worden. Bijkomende kosten: dieselverbruik en eindschoonmaak €70 / €75 / €95 / €100 (niet van toepassing op daghuur).

Afm: 11.97 m x 3.95 m x 1.90 m | Blue Note
Uitrusting: dubbel stuurwiel, standaard grootzeil met lazy bag, rolgenua 2020, log/diepte-
meter, windmeter, GPS/kaartplotter, kompas, marifoon, stuurautomaat, oven, koelkast, boiler, 
radio/cd, elektrische verwarm ing, AIS, bijboot, nespresso apparaat, bimini.        
Weekend 60%   midweek 55%

Beneteau Cyclade 39     2007    6+2      3 € 1895,-  €  1745,- € 1580,- € 1494,- € 1200,- € 425,-

Afm. 12.84 m x 3.91 m x 2.15 m | D-Dream
Uitrusting: dubbel stuurwiel, doorgelat laminaat grootzeil 2020 met lazy bag en rolgenua 
2020, log/dieptemeter, windmeter, gps/ kaartplotter, marifoon, stuurautomaat, AIS, kompas, 
oven, koelkast, kuiptafel, boiler, heteluchtverwarming, radio/cd, bijboot, nespresso apparaat, 
optioneel gennaker.
Weekend 60%   midweek 55%

Afm. 14.27 m x 4.35 m x 2.10 m | Ocean Breeze
Uitrusting: dubbel stuurwiel, rolgrootzeil en rolgenua, log/dieptemeter, windmeter, gps/ kaart-
plotter, marifoon, stuurautomaat, AIS, kompas, oven, koelkast, kuiptafel, boiler, heteluchtver-
warming, radio/cd, bijboot, nespresso apparaat, bimini.        
Weekend 60%   midweek 55%


