
Prijslijst  Alde Feanen verhuur 2023                      

Maril 570 diesel sloep en de  elektrische-sloep 

 Hoogseizoen Laagseizoen (vanaf prijzen) 

2 uur € 60,- € 55,- 

3 uur € 90,- € 80,- 

4 uur € 110,- € 90,- 

Per dag € 135,- € 100,- 

4 dagen (aanvang elke dag) € 480,- € 350,- 

Midweek (maandag tm vrijdag) € 540,- € 360,- 

7 dagen (aanvang elke dag) € 650,- € 460,- 

• De Maril 570 kampeersloep toeslag 12 euro per dag / per week 60 euro. 
• De Maril 570 sloep met zonnedek toeslag 10 euro per dag / per week 50 euro. 
• De Maril 570 sloep met verlengde kap toeslag 10 euro per dag / per week 50 euro. 

Toervis-boot met buitenboordmotor 

 Hoogseizoen Laagseizoen 

 Nicki 420 stalen Nicki 420 Stalen  

2 uur €35,- €30,- €30,- €25,- 

3 uur €45,- €40,- €40,- €30,- 

4 uur €55,- €45,- €45,- €35,- 

Per dag €70,- €60,- €60,- €50,- 

4 dagen ** €210,- €180,- €170,- €140,- 

Midweek (ma t/m vrij) €210,- €180,- €170,- €140,- 

Week ** €270,- €240,- €200,- €170,- 

Polyvalk met rolfok, maststrijk installatie en buitenboordmotor 

 Hoogseizoen Laagseizoen 

4 uur € 55,- € 50,- 

Per dag € 75,- € 60,- 

4 dagen (aanvang elke dag) € 260,- € 180,- 

Midweek (maandag tm vrijdag) € 260,- € 200,- 

7 dagen (aanvang elke dag) € 310,- € 240,- 

Elektrische fiets per dag € 25,-   2 dagen € 50,-  per extra dag € 14,- 

• Hoogseizoen: Hemelvaartweekend, Pinksterweekend, juli en augustus. 
• Seizoen: Half juni tot 1 juli  en eerste helft september 
• Laagseizoen:  tot half juni en vanaf half september  
• Daghuur van 9.00 uur tot 20.00 uur! 
• Avondhuur tot 21.00 uur in overleg. 
• Vissers en vogelaars in overleg ook vroeger. 
• U hoeft zelf niet af te tanken! 
• Prijzen zijn exclusief brandstof. (indicatie € 2,50 per vaaruur afhankelijk van de 

brandstofprijzen)  
• Gratis gebruik van zwemvesten! 
• Eindschoonmaak optioneel 7,- euro 
• Reserveren: www.aldefeanen.com/boeken  of 06 4437 8989  
• Ligplaats De Stripe 22, 9264 TW Earnewâld / Eernewoude. 

 


