Polyvalk
Zeil Zonder Zorgen met een Polyvalk! Vanaf €575,Graag willen zeilen op diverse locaties en geen gedoe met eigen boot en ligplaats?

Even s'middags een paar uur een valkje pakken of nog even s'avonds na het werk het water op
en lekker uitwaaien. Een boot huren was nog nooit zo gemakkelijk: neem een zeilabonnement
voor het hele seizoen. En wil je eens ergens anders zeilen dan kan dat ook, want met dit zeil
abonnement kunt u op 8 locaties in Nederland een polyvalk reserveren.
Het zeil abonnement voor de Polyvalk kent diverse vormen:
- Individueel abonnement
voor €575,- Duo abonnement voor 2 personen voor €725,-

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 Polyvalk of Fox 22.
Dit abonnement kost €945,- en kan op 9 locaties worden gebruikt.

Voor alle zeil abonnementen van een Polyvalk geldt:
Op 8 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 van de betreffende verhuurder
Lees gehele Gebruiksreglement welke u hieronder kunt downloaden:

Gebruiksreglement Polyvalk Individueel
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Gebruiksreglement Polyvalk Duo

Locaties met Polyvalk
Heegermeer
Veluwemeer / Randmeren
Uitgeestermeer
Vinkeveense Plassen
Loosdrechtseplassen
Kagerplassen
Maasplassengebied
Veerse Meer

bij Ottenhome Heeg, Heeg
bij B&B Bootverhuur Harderwijk, Zeewolde
bij ZHU, Uitgeest
bij Winkeloord, Vinkeveen
bij Wetterwille, Loosdrecht
bij Hoogenboom, Kaagdorp
bij De Roerganger, Roermond
bij Sailcollege op de Schotsman, Kamperland
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