Fox 22

Fox 22 zeil abonnement: €875,Zeilen met de leukste kajuit zeilboot van Nederland?
Neem een zeilabonnement op de Fox 22!

Duo abonnement Fox 22: €1145,Meer mensen, meer plezier van zeilen!
Bij een duo abonnement kunnen 2 personen reserveren en varen.
Er mag voor beide personen maar 1 boot gereserveerd zijn, en er mag niet tegelijkertijd
gevaren worden. Dit geldt voor alle locaties.
Behoefte aan meer zekerheid of speelruimte bij het huren van een boot:
neem een Combi abonnement en vaar naar keuze met een Fox of Polyvalk.
De Fox 22
De Fox 22 is met zijn 6,5 m. net zo lang als de Polyvalk, maar door zijn bijzondere vorm biedt hij
4 slaapplaatsen en ongelooflijk goede zeileigenschappen. Eénmaal met de Fox 22 zeilen is
meteen boeken voor de volgende keer! Compleet uitgerust met buitenboordmotor in de bun,
dubbel te reven grootzeil en handige Furlex rolfok ben je onverslaanbaar op het water. Met
weinig wind zeil je iedereen “eruit”, en met harde wind is de Fox 22 met een goede trim nog
steeds uitstekend in de hand te houden.
Voor het Fox 22 abonnement geldt:
Op 7 locaties in Nederland zeilen
Geldig van 1 april t/m 1 oktober
Geldig voor dag verhuur (dag/dagdeel/avond)
Per keer kan 1 boot gehuurd worden
Reserveren is mogelijk binnen 3 dagen voor de huurdatum
Last minute: boot vrij op de dag = boot mee!
Het abbonement is persoonsgebonden
Legitimatie voor het varen bij inchecken tonen
Gevaren wordt onder verhuurregels betreffende verhuurder
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Lees ook het Gebruiksreglement welke u hieronder kunt downloaden:
Gebruiksreglement Fox individueel abonnement

Gebruiksreglement Fox duo abonnement

Locaties met Fox
Heegermeer
Veluwemeer / Randmeren
Uitgeestermeer
Maasplassengebied
Markermeer
Veerse Meer
Kagerplassen

bij Ottenhome Heeg, Heeg
bij B&B Bootverhuur
Harderwijk, Zeewolde
bij ZHU, Uitgeest
bij De Roerganger, Roermond
bij Waterland Yacht Charter,
Monnickendam
bij Sailcollege op de
Schotsman, Kamperland
bij Hoogenboom, Kaagdorp
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