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Verhuur van zeilboten bij Lake7 Sailing  versie 100316 

Selfservice Zeilplezier tarieven en informatie 
 
Introductie       blz. 1 
De 1e keer dat u komt huren     blz. 2 
Zeilplezier-Tegoedkaart: tot 20% korting + gemak  blz. 3 
Belangrijke informatie uit onze bevestigingsmail  blz. 4 
Goedzeilweergarantie      blz. 5 
Zwaardboottarieven (Optimist en Escape)   blz. 5 
Tirion tarieven       blz. 6 
PlayCat tarieven      blz. 7 
 

Eigenlijk verhuren wij geen boten; wij zijn leverancier van zeilplezier. 
 
Als u zelf, zonder instructeur gaat zeilen, ziet u in deze folder de tarieven per persoon die we voor het 
gemak alvast opgeteld hebben. Selfservice zeilplezier tarieven noemen we ze. Wij leveren de boot, de 
aan- en afmeersteigers, de zwemvesten, de zeilkleding, eventueel een drankje voor onderweg, de 
prachtige Zevenhuizerplas en u gaat zalig zeilen! 
 
                     Deze tarieven gelden niet voor groepen groter dan 8 personen 
                     Deze tarieven gelden niet voor groepen die meer dan 1 boot huren 
 
Voor groepen > 8 personen en/of meer dan 1 boot gelden de Groepstarieven. 
Groepstarieven en informatie over Groepsactiviteiten zijn aan te vragen via info@lake7sailing.nl. 
 

Als u de informatie hieronder heeft doorgelezen, kunt u bij 
goed zeilweer zo vaak komen zeilen als u wilt, met de boot 
van uw keuze. Selfservice Zeilplezier maakt mogelijk! 
 
10-50% korting op deze Selfservice Zeilplezier tarieven met:        

 Huurtegoedkaarten – studentenkaart - seizoenkaart – studentenclubkaart – Timesharing opties 
– Partner opties – Watersportverenigingen die partner zijn van Community Sailing Rotterdam – 
Partners en donateurs van het Nationaal Project Promotie Zeilsport, een initiatief van Olympisch 
zeiler, zeilpedagoog en zeilsportpromotor Henk van Gent, de gangmaker van Lake7 Sailing. 
Tot slot: maatwerk opties voor personen, groepen en bedrijven op aanvraag. 

 

Tarieven voor Selfservice Zeilplezier (huren zonder schipper) zijn incl. 6% BTW 
 
Deze tarieven gelden voor: 

- Personen die 1 boot komen huren met maximaal 8 personen en die geen deel uitmaken van een 
grotere groep. Dit doen als prive-persoon/personen die geen deel uitmaakt/ uitmaken van een 
groep die meerdere boten op hetzelfde tijdstip gebruikt. Voor groepsactiviteiten gelden andere 
tarieven. (Uitzondering; familie die met 1 kielboot en max. 3 Escapes gaat zeilen). 

mailto:info@lake7sailing.nl
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- Personen die er mee akkoord gaan dat een reservering pas vijf dagen tevoren definitief is i.v.m. 
voorrang voor groepsactiviteiten. Zie tarievenverantwoording onderaan bij ‘Tarieven’. 

 
De 1e keer dat u komt huren: 

- De 1e keer dat u komt huren, maken we u graag even wegwijs bij Lake7 Sailing. 
Omdat degenen met expertise daarvoor niet altijd aanwezig zijn, kan dit alleen op afspraak. 

- Na de 1e keer kunt u, na een melding van u per email en na een akkoord van Lake7 Sailing per 
email of sms komen zeilen wanneer u wilt.  

- Vlak voor u gaat optuigen hebben we, ook als onze experts niet aanwezig zijn, nog even contact 
over welke boot u kunt gebruiken en over de juiste zeilvoering.  

 
Overtuigde boten; 30- 40% extra zeiloppervlak: 

- Onze boten zijn overtuigd; ze hebben 30- 40% meer zeil dan standaardboten. Dat is een genot 
met weinig wind. U blijft lekker zeilen met die grote zeilen, terwijl de rest nagenoeg stil ligt. Met 
meer wind is reven, kleiner maken van het zeil, al snel noodzaak; met teveel zeil wordt zeilen 
onprettig en zelfs onveilig. Ook is er kans op materiaalbreuk. 

 
Reserveren: 

- Reserveren is altijd aan te raden; op tijden dat u het niet verwacht, een door de weekse ochtend 
bijvoorbeeld, hebben wij soms een groepsactiviteit voor 50 man. U mist dan letterlijk de boot! 

- Tenzij u een  Zeilplezier tegoedkaart aanschaft, stuurt u ook een ingevuld huurcontract mee met 
uw reservering. 

 
Vereist zeilvaardigheidsniveau 
Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijke schipper ruim voldoende ervaring en 
zeilvaardigheidsniveau moet hebben om alleen of met anderen te zeilen. Wij vragen u daarom in het 
huurcontract uw ervaring als verantwoordelijk schipper aan te geven. 
Heeft u een 2e zeildiploma (waar ook ter wereld behaald) in combinatie met recente ervaring, dan komt 
u in aanmerking voor lagere tarieven (zie 2e diploma tarieven).  
 
2e diploma zo gehaald 
Heeft u geen 2e diploma? Maar wel het niveau? Tijdens een diplomales van 2 uur kunt u ons uw niveau 
tonen en ontvangt u het felbegeerde ‘Henk van Gent’ 2e diploma voor de betreffende boot. 
 
2e diploma kortingstarieven 

- als u eenmalig een kopie van uw 2e diploma (of een hoger diploma) aan ons mailt,  slaan wij een 
kopie op in onze ‘2e diplomamap’. U hoeft dan niet steeds uw diploma op zak te hebben. 

- Kunt u de eerste keer dat u bij ons komt zeilen geen kopie of 2e diploma laten zien, vraagt u dan 
per email om een tegoedbon voor de 2e diplomakorting. U kunt later alsnog de korting 
verrekenen indien u weer komt zeilen. 

 
Zeilplezier-tegoed – betaling vooraf 

- U kunt bij ons alleen zeilen als u vooraf het huurbedrag, of een hoger Zeilplezier-tegoed, op de 
rekening van Lake7 Sailing heeft overgemaakt. 

- Dit geldt voor les, verhuur en  boottrips. Groepsactiviteiten gaan op rekening. 
- U kiest zelf of u het exacte bedrag van de huursom overmaakt, of een hoger bedrag. Vanaf 

€200,- krijgt u  korting, oplopend tot 20% 
- Het bedrag van uw keuze kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL87 RABO 0302 5960 03 

 t.n.v.  Lake7 Sailing & Boat Rental  o.v.v. uw naam, postcode  en, indien bekend, de huurdatum. 
Vermeldt, indien u een hoger bedrag dan de huursom overmaakt, ‘+ zeiltegoed’ 
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- U vermeldt in uw email reservering op welke dag  u van- en tot hoe laat gaat zeilen en voor welk 
bedrag. 

- Wij bevestigen uw reservering per email en trekken het huur bedrag van uw  Zeilplezier-tegoed 
af. U kunt in de laatste  mail die u van ons ontvangen heeft altijd uw tegoed checken. 

 
 
Zeilplezier-Tegoedkaart: tot 20% korting + gemak 
Als u een Zeilplezier tegoedkaart aanschaft, tekent u ‘goed te zijn’ voor de borg van Є200,-. U hoeft niet 
iedere keer een huurcontract in te vullen en een borg achter te laten. En u krijgt een korting op de 
tarieven. 
 
Zeilplezier-Tegoedkaart Є200,-.   U betaalt Є180,- (= 10% korting) 
Zeilplezier-Tegoedkaart Є500,-  U betaalt Є425,- (= 15% korting) 
Zeilplezier-Tegoedkaart  Є750,-  U betaalt Є600,- (= 20% korting) 

- Zeilplezier tegoedkaarten zijn niet geldig voor groepen 
 
Daluren tot 50% goedkoper 
Onze tarieven zijn afhankelijk van het tijdstip waarop u gaat zeilen; voor 3 uur zeilen op een 
doordeweekse ochtend, betaalt u de helft van het weekend middagtarief. Het doordeweekse middag- en 
avondtarief en weekend ochtend- en avondtarief zit daar tussenin. 
 
Gratis optuigtijd, of…wij doen het voor u! 
Komt u gerust een half uur eerder om op uw gemak uw boot op te tuigen! 
Als de boot waarin u gaat zeilen na de overeengekomen huurperiode niet gebruikt hoeft te worden, 
maakt het ons niet uit dat u wat later begint en eindigt met zeilen. Als de boot wel gebruikt wordt na u, 
dient u op tijd terug te zijn. 

- Zeilvoering, (1e, 2e of 3e rif)  wordt vlak voor u gaat optuigen bepaald. Eventueel per sms of 
telefonisch indien onze experts niet aanwezig zijn bij Lake7 Sailing. 

- Op- én aftuigservice Є15.- ; alleen optuigservice of alleen aftuigservice: €10,- 
Meestal is het mogelijk om de boot opgetuigd klaar te leggen en / of af te tuigen en in de box te 
leggen na het zeilen. 

 
Huisregels 

- Selfservice zeilplezier is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van Lake7 Sailing per email.  
- Altijd zwemvesten mee aan boord; verplicht aandoen kan door de ons worden bepaald of aan de 

schipper overgelaten worden. 
- Boot indien in de box, niet inde box voorbereiden voor aftuigen (geen zeilhuik eraf en geen fok 

op het dek); eerst naar een in de windse optuigplaats verhalen. 
- Nooit zeilen in de haven. 
- Nooit varend de zeilen hijsen; maar altijd volledig optuigen aan de steiger. Onze doorgelatte 

zeilen zijn niet geschikt om varend te hijsen. 
- Zie ook de HUURVOORWAARDEN op de achterkant van het huurcontract. 

 
Op de terugweg idem dito. 
Nb. Vraag, voor u de boot aftuigt, aan ons of de boot op- of afgetuigd moet blijven liggen, aan de steiger 
of in de box. Check uw mobiel voor een sms hierover. Boot vanzelfsprekend netjes en schoon 
achterlaten.  
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Belangrijke informatie uit onze bevestigingsmail: 
Wij vragen je iedere keer dat je komt zeilen: 

1. 2 uur voordat je komt zeilen te checken of het zeilen doorgaat door op www.lake7sailing.nl   te 
klikken op ZEILWEER Vandaag? Met 1 klik weten of er gezeild wordt’ . 
Geen bericht is goed bericht. 
Meestal zie je: 
‘Vandaag zijn er geen mededelingen over de lessen, verhuur en andere activiteiten bij Lake 7 Sailing.’  

2. De weersvoorspelling te checken www.weeronline.nl  (klik linksboven op ‘Rotterdam’ en 
vervolgens op ‘Watersport’.   
Ook de weertekst is van belang. Stem je kledingkeuze daarop af.  

  http://www.windfinder.com/forecast/zevenhuizerplas  geeft een goed totaal overzicht. De 
voorspelling van de wind, wordt regelmatig bijgesteld. 
Als je i.p.v. op  ‘Voorspelling’ op ‘Superforecast’ klikt, krijg je de voorspelling per uur. 
Het is mogelijk om onderaan de Windfinder pagina de weergave van de windkracht in te stellen: 
Beaufort, knopen, meter per seconde enz. 
Beaufort komt overeen met wat je meestal op het weerbericht hoort: zwakke, matige, vrij    
 krachtige, krachtige en harde wind. 
 

3. Als je dagelijks naar de voorspelling kijkt, krijg je er steeds meer verstand van. 
Je leert dan ook of het voorspelde weer eerder of later komt, of waarom het toch helemaal 
anders wordt. 
Tegenwoordig kun je de weerkaarten (en de uitleg er bij) niet alleen na het nieuws zien, maar 
ook op www.buienradar.nl  . 
Je leert dan zelf voorspellen wanneer die hele mooie zeildag er aankomt en jij een boot gaat 
huren. 

 
Kledingadvies 
Ik raad je aan om bij warm weer luchtige kleding/zwemkleding,  zonnebrand en eventueel een petje mee 
te nemen en bij koeler weer warmere kleding.  
Sowieso is het raadzaam altijd een set droge kleding, een handdoek en extra schoenen mee te nemen, 
alhoewel je bij het kielbootzeilen nooit doornat wordt.  
Als je zelf regenkleding hebt, is het verstandig om dat mee te nemen.  
Ook bij mooi weer, want op het water is het meestal frisser dan op de wal. De wind kan het voor je 
gevoel nog kouder maken (‘windchill’). 

Wij hebben zeilbroeken en zwemvesten te leen bij Lake7  Sailing en gratis brillentouwtjes. 
Als je een eigen zwemvest mee wilt nemen, schrijf dan duidelijk je naam erin.  

Neem (sport)schoenen of schoenen met een rubber zool mee die nat mogen worden.  
Waardevolle spullen kunnen bij Lake7  in de kleedkamer in de kluis worden bewaard; het zijn ‘1 Euro 
retour’  kluizen waar tassen e.d. in kunnen.  

 

 

http://www.lake7sailing.nl/
http://www.weeronline.nl/
http://www.windfinder.com/forecast/zevenhuizerplas
http://www.buienradar.nl/
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Goedzeilweergarantie 
Lake7 Sailing hanteert als een van de weinige zeilscholen in Nederland een ‘goedzeilweergarantie’ voor 
haar cursisten en huurders. 

Bij de bar van Lake7 vraag je de sleutel van het kantoor van Lake7 Sailing. 
Je neemt een kratje mee met daarin: 

- 4 rode reeflijnen 

- Een lierhendel, waarmee je de spanning op het voorlijk van het grootzeil zet 

- Een spons 
 
Verder neem je mee: 

- Zwemvesten voor alle opvarenden 

- Indien gewenst zeilbroeken (liggen op tafel) 

- Elastieken om de pijpen dicht te binden 

- Eventueel brillentouwtjes; die hangen onder het sleutelkastje naast de deur 
 
Doe het kantoor weer op slot en breng de sleutel terug voor je gaat zeilen. 
Bel s.v.p. voor de laatste instructies en sms de zeilvoering (1, 2, of 3 rif e.d.). 
 
Als je terug bent en de boot is afgetuigd en teruggelegd, sms je dat je veilig terug bent. 
Sleutel weer ophalen, spullen terugleggen en sleutel weer aan de bar afgeven. 
 
Bewaar je bonnetje van eten / drinken en mail dat, want 50% daarvan krijg je als huurtegoed. 
 
Je mailt (thuis of eerder) van en tot hoe laat je daadwerkelijk gezeild hebt + het tarief. 
Je ontvangt een mail met een verzoek om de huursom per bank over te maken. 
 
De huur cancelen: 
Als je om wat voor reden dan ook afziet van de huur, mail dit dan s.v.p. en stuur, indien u korter dan 12 
uur tevoren afmeldt, ook een sms naar 0651985313. 
Er worden alleen kosten in rekening gebracht indien u pas 2 uur voor de verhuur afmeldt. 
 

Selfservice Zeilplezier tarieven: 

Tirion tarieven 
Zwaardboottarieven: 

- Optimist: Tirion tarieven delen door 3 met een minimum van €5,- 
- Escape: Tirion tarieven delen door 2 met een minimum van €5,-  

Catamaran tarieven: 
- Escape PlayCat Catamaran tarieven zijn apart vermeld onder de Tirion tarieven. 

 
Aantal personen per boot: 

Aantal personen per boot tot 4 Bft: Aantal personen per boot vanaf 4 Bft: 

- Escape Mango: 2 pers. tot 100 kg - Escape Mango: 2 pers. tot 90 kg 

- Escape ChaCha: 2 pers. tot 100 kg - Escape ChaCha: 2 pers. tot 90 kg 

- Escape Captiva: tot 150 kg. - Escape Captiva: 2 pers. tot 90 kg. 

- Escape Playcat: tot 340 kg - Escape Playcat: 2/3 pers. tot 200 kg 

- Escape Rumba: 2 pers. tot 150 kg - Escape Rumba: 2 pers. tot 100 kg 

Tirion: 8 personen Tirion: 8 personen 
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TIRION HUURTARIEVEN: 
 
Tarieven voor Selfservice Zeilplezier (huren zonder schipper) incl. 6% BTW 

 
 
Deze tarieven gelden niet voor groepen groter dan 8 personen 
Deze tarieven gelden niet voor groepen die meer dan 1 boot huren 
 
Voor groepen > 8 personen en/of meer dan 1 boot gelden de Groepstarieven. 
Groepstarieven en informatie over Groepsactiviteiten zijn aan te vragen via info@lake7sailing.nl. 
 

10-50% korting op deze Selfservice  Zeilplezier tarieven met:   zie blz.1 . 

 
Tirion         
Zeil en/of elektromotor     

Zonder 2e diploma 

      

Maandag t/m vrijdag tot 13.00 uur   

 1/2 pers 3 pers 4 pers 5/6 pers 7/8 pers 

1 uur € 22  € 25  € 34  € 42  € 50  

2 uur € 27  € 37  € 42  € 53  € 60  

3 uur € 34  € 48  € 53  € 69  € 75  

Extra uur € 15  € 19  € 21  € 25  € 28  

      

Ma t/m vrij v.a. 13.00 + weekend en feestdagen  

tot 12.00 en v.a. 17.00 uur    

 1/2 pers 3 pers 4 pers 5/6 pers 7/8 pers 

1 uur € 27  € 35  € 45  € 55  € 60  

2 uur € 40  € 49  € 53  € 67  € 75  

3 uur € 48  € 59  € 65  € 79  € 85  

Extra uur € 16  € 20  € 23  € 27  € 29  

      

Weekend en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur 

 1/2 pers 3 pers 4 pers 5/6 pers 7/8 pers 

1 uur € 35  € 45  € 53  € 60  € 65  

2 uur € 53  € 63  € 75  € 82  € 89  

3 uur € 65  € 78  € 91  € 99  € 99  

Extra uur € 21  € 27  € 30  € 33  € 33  

      

Tarief voor een hele dag    

Door de week € 99  € 115  € 132  € 160  € 175  

Weekend/ € 130  € 160  € 174  € 195  € 195  

feestdag      

 
Feestdagen gelden als weekend. Kinderen < 10 jr  gelden 

 als 'halve' persoon. Kinderen < 4jr  gratis. 
 

 
 
 
 
 

Tirion           

Zeil en/of elektromotor    

 Met 2e diploma 

      

Maandag t/m vrijdag tot 13.00   

 
1/2 
pers 3 pers 4 pers 

5/6 
pers 

7/8 
pers 

1 uur € 18  € 23  € 29  € 35  € 46  

2 uur € 22  € 32  € 37  € 46  € 54  

3 uur € 30  € 40  € 45  € 57  € 68  

Extra uur € 14  € 16  € 18  € 20  € 23  

      

Ma t/m vrij v.a. 13.00 + weekend en feestdagen 

tot 12.00 en v.a. 17.00 uur    

 
1/2 
pers 3 pers 4 pers 

5/6 
pers 

7/8 
pers 

1 uur € 23  € 31  € 37  € 47  € 52  

2 uur € 34  € 41  € 45  € 57  € 68  

3 uur € 40  € 51  € 56  € 68  € 76  

Extra uur € 14  € 18  € 20  € 21  € 26  

      

Weekend en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur 

 
1/2 
pers 3 pers 4 pers 

5/6 
pers 

7/8 
pers 

1 uur € 31  € 38  € 47  € 53  € 64  

2 uur € 45  € 53  € 65  € 74  € 79  

3 uur € 56  € 67  € 79  € 90  € 96  

Extra uur € 19  € 21  € 27  € 31  € 28  

      

met avond tot zonsondergang   

 € 85  € 99  € 112  € 135  160 

 € 110  € 134  € 150  € 175  205 

      

 

mailto:info@lake7sailing.nl
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PLAY-CAT HUURTARIEVEN:  
 
Tarieven voor Selfservice Zeilplezier (huren zonder schipper) incl. 6% BTW 
                      

Deze tarieven gelden niet voor groepen groter dan 8 personen 
Deze tarieven gelden niet voor groepen die meer dan 1 boot huren 
 
Voor groepen > 8 personen en/of meer dan 1 boot gelden de Groepstarieven. 
Groepstarieven en informatie over Groepsactiviteiten zijn aan te vragen via info@lake7sailing.nl.. 
 

10-50% korting op deze Selfservice Zeilplezier tarieven met: zie blz. 1 

         
     

Play-Cat (max 340 kg.)  

 Zonder 2e diploma 

     

Maandag  t/m  vrijdag  tot 13.00 uur   

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

1 uur € 16  € 19  € 23  € 30  

2 uur € 19  € 24  € 33  € 37  

3 uur € 25  € 30  € 41  € 46  

Extra uur € 12  € 14  € 18  € 19  

     

Ma t/m vrij v.a. 13.00 + weekend en feestdagen  

tot 12.00 en v.a. 17.00 uur    

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

1 uur € 22  € 25  € 30  € 38  

2 uur € 32  € 36  € 40  € 45  

3 uur € 38  € 41  € 49  € 55  

Extra uur € 13  € 14  € 17  € 18  

     

Weekend en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

1 uur € 28  € 30  € 39  € 49  

2 uur € 43  € 47  € 55  € 64  

3 uur € 52  € 59  € 69  € 77  

Extra uur € 18  € 20  € 21  € 25  

     

Tarief voor een hele dag    

Door de week € 79  € 85  € 99  € 110  

Weekend/feestdag € 135  € 155  € 165  € 185  

 
Feestdagen gelden als weekend. Kinderen < 10 jr.  gelden als 'halve' persoon. Kinderen < 4jr  gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Play-Cat (max 340 

kg.)  

  Met 2e diploma 

      

Maandag  t/m  vrijdag  tot 13.00   

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers  

1 uur € 12  € 17  € 21  € 25   

2 uur € 16  € 21  € 28  € 32   

3 uur € 20  € 25  € 35  € 39   

Extra uur € 10  € 12  € 15  € 18   

      

Ma t/m vrij v.a. 13.00 + weekend en feestdagen 

tot 12.00 en v.a. 17.00 uur    

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers  

1 uur € 18  € 20  € 25  € 32   

2 uur € 25  € 30  € 34  € 38   

3 uur € 32  € 34  € 42  € 47   

Extra uur € 11  € 12  € 14  € 17   

      

Weekend en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers  

1 uur € 22  € 25  € 32  € 42   

2 uur € 35  € 38  € 45  € 55   

3 uur € 42  € 48  € 56  € 66   

Extra uur € 15  € 17  € 19  € 22   

      

met avond  tot zonsondergang   

 € 65  € 75  € 95  € 105   

 € 115  € 135  € 155  € 175   

 

mailto:info@lake7sailing.nl

