Nicols - Varen in Nederland

Nicols biedt een grote vloot moderne en makkelijk bestuurbare boten aan voor de vaarvakanties in
Nederland.
VLOOT
De Nicols vloot bestaat uit verschillende categorieën van schepen, geëvolueerd volgens tijdstip van bouw en
moderne trends. Doordat Nicols zowel ontwerper als constructeur is van zijn boot kan hij perfect inspelen op
wijzigende gewoontes en hedendaagse trends. In Nederland-Kerkdriel worden echter enkel het gamma
Estivale en Fly aangeboden.
Gamma Estivale
Estivale is een zeer fijne boot met een terras vooraan en achteraan op dezelfde hoogte als de leefruimte. De
keuken is luxueus ingericht en de boot beschikt over een ruime en comfortabele leefruimte en badkamer.
Ook dit gamma is uitgerust met dubbele besturing en zonnedak. Voor zij die een verfrissende duik wensen te
nemen, beschikken de schepen, Estivale Duo, Estivale Quattro, Estivale Sixto en Estivale Octo, over een
buitendouche.
Gamma Estivale Fly
Fly is de nieuwste categorie boten en is de luxe versie van het Estivale gamma. Deze boten zijn makkelijk
bestuurbaar gezien zij zowel een boeg- als een hekschroef hebben. Verder beschikt dit gamma over een
ontbijthoek en een buitenkeuken op het bovendek. Voor zij die heerlijk willen genieten van de buitenlucht zijn
er 2 dek matrassen voorzien.
Beschikbare Schepen
3. Estivale Duo - 2+2 pers. 8,85x3,40m
Cruiser met binnen- en buitenbesturing. Zonnedek achteraan. Ruim salon met keuken en eethoek
/tweepersoonsbed. Kajuit vooraan met tweepersoonsbed. Douche/wc. Zwemladder en buitendouche. 220v
stroomaansluiting
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5a. Estivale Quattro B – 4+2 pers 10,85x3,80m
Vooraan 2 kajuiten waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden.
Eethoek/tweepersoonsbed. 2 x douche/wc. Binnen- en buitenbesturing. 220v stroomaansluiting en een
boegschroef
5d. Quattro Fly - 4 + 2 pers 12,95x3,85m
Vooraan 2 kajuiten waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden. Beide met
douche/elektrische wc/lavabo. Luxueuze inrichting met televisie, radio en cd-speler, goed uitgeruste keuken
met microgolfoven, oven, koelkast met diepvriezer. Bovendek met grillplaat en eetgelegenheid. Binnen- en
buitenbesturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef.
10a. Estivale Sixto - 6+2 pers. 13,50x3,80m
Vooraan 3 kajuiten met tweepersoonsbedden. Eethoek/tweepersoonsbed. 2 Douches/wc’s. Binnen- en
buitenbesturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef.
17c. Estivale Octo Fly - 8+2 pers. 14,95X3,85m
4 kajuiten met tweepersoonsbedden, eethoek/tweepersoonsbed, 4 douches/wc’s. Volledig uitgeruste keuken.
Tweede eethoek op het zonnedek met een buitenkeuken. Binnen- en buitenbesturing, zwemladder en
buitendouche. 220V stroomaansluiting en boegschroef.

Inrichting van de boot
Keuken: Deze is uitgerust met spoelbak, werktafel, kasten, volledige keukeninrichting met bestek en
glaswerk. Gasvuur, ijskast en verlichting zijn natuurlijk ook aanwezig.
Verwarming: De hele boot kan verwarmd worden.
Water: De boot is uitgerust met een groot waterreservoir en er is koud en warm stromend water, douche en
wc. (2 of meerdere wc’s/douches in de grotere boten).
Linnen: Een volledige uitrusting, overeenkomstig het aantal personen aan boord, met lakens, dekens,
hoofdkussens (…)is in de prijs begrepen. Bij Nicols zijn handdoeken niet inbegrepen.
Gas: Elke boot is uitgerust met flessen gas waarmee het gasfornuis werkt. Deze flessen bieden u 1 à 2
weken autonomie.
Brandstof: Wanneer u de boot in ontvangst neemt, is hij volgetankt; voldoende voor meer dan één week
varen.

Nuttige informatie
Minimum leeftijd: Varen is gemakkelijk, maar een boot is een kostbaar bezit. Rederijen vragen daarom dat
de bestuurder minstens 18 jaar is. Verder is er geen enkele voorafgaandelijke kennis van de
vaarreglementen of brevet vereist.
Technische problemen: Deze komen zelden voor, maar indien nodig kan u steeds de cruiserbasis
contacteren, zij komen u ter plaatse helpen.
Parking: Uw wagen kan u achterlaten op de voorziene parking, open of overdekt. Op sommige basissen
vindt u bewaakte parkings, ter plaatse te betalen.
Inscheping: Weekhuur: de cruisers zijn beschikbaar vanaf 16 uur de eerste dag van de huurweek. Ten
laatste om 09 uur de laatste dag moet de cruiser in goede staat en proper terug ingeleverd worden.
Afwijkende uren voor miniweek en weekend.
Instructies: Bij het in ontvangst nemen van de boot voorziet u minimum een half uur voor instructies over de
boot en het varen in Nederland(Nederlands/Engels). Dit is inbegrepen in de prijs.
Verzekering: Wij raden u aan om een annuleringsverzekering te nemen bij reservatie. De annuleringskosten
voor cruisers kunnen immers oplopen tot 100%.
Droogte/Overstroming: De cruisermaatschappij wijst elke verantwoordelijkheid af indien bepaalde

2/5

waterwegen niet bevaarbaar zijn omwille van droogte, overstroming of stakingen en voorziet in dit geval geen
terugbetaling.
Waarborg: Voor u met de cruiser vertrekt vraagt men u een waarborg te betalen. Deze mag met Credit Card
voldaan worden. Men kijkt uw boot na op het einde van de verhuring, is deze in goede staat en proper dan
betaalt men u uw waarborg terug min de verbruikte brandstof. Bij sommige maatschappijen kan u de
vrijstelling op de omniumverzekering ter plaatse afkopen. Dan betaalt u naargelang het type boot een niet
terugbetaalbaar bedrag. Op deze manier bent u 100% verzekerd tegen schade aan de boot of bijboot.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De prijzen zijn per week en per cruiser. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de
prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in elke periode.
Verhuring weekend
Nederland mogelijk van 1/3/21 tot 25/6/21 en van 28/8/21 tot 30/11/21
- vrijdag 16u00 tot zondag 17u00: 50 % korting op de weekprijs
- vrijdag 16u00 tot maandag 17u00: 35 % korting op de weekprijs
- donderdag 16u00 tot zondag 17u00: 35% korting op de weekprijs
Verhuring miniweek
35% korting op de weekprijs
Nederland mogelijk van 1/3/21 tot 25/6/21 en van 28/8/21 tot 30/11/21
- maandag 14u00 tot vrijdag 09u00
- dinsdag 14u00 tot zaterdag 09u00
Verhuring week
Vanaf 15u00 tot 18u00 de eerste dag, tot 09u00 de laatste dag
Verzekeringen
Een uitgebreide verzekering voor onvrijwillige schade of schade aangebracht door derden is inbegrepen.
Steeds met een eigen risico. De huurder blijft zelf aansprakelijk voor het bedrag van de vrijstelling: hij kan bij
een verzekeraar naar eigen keuze een verzekering nemen die het vrijkopen van de helft van het eigen risico
dekt. De verzekering dekt echter nooit de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en de schade, het
verlies en andere onkosten voortvloeiend uit: opzettelijke of niet te verontschuldigen fout, besturing in
dronken toestand en / of onder invloed van verdovende middelen, schending van de riviernavigatie code.
De huurder kan zich ook apart verzekeren tegen annuleringskosten en kosten voor bijstand aan personen.
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SPECIALE KORTINGEN
Kortingen geldig gedurende het ganse seizoen, in alle regio’s en cumuleerbaar met tijdelijke kortingen tot een
maximum 10 % voor short breaks en tot maximum 15 % voor week cruises en langer.
Korting lange huur: 10 % korting op de tweede en volgende huurweken.
Groepskorting: Bij huur van minimum 2 boten met dezelfde vertrekdatum en vertrekbasis hebt u recht op
een korting
bij 2 boten 5% korting op de totale prijs
bij 3 boten 7% korting op de totale prijs
bij 4 of meer boten 10% op de totale prijs
Familiekorting: 5 % korting bij de huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 1 kind -16j voor alle
boottypes. 10 % korting bij huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 2 kinderen -16j voor alle
boottypes. De kinderen moeten de volledige cruise aan boord zijn.
Korting koppel: 10 % korting bij de huur van een C900, C900DP, N1000 of N1010 indien 1 koppel aan
boord.
Seniorenkorting: 5% korting indien min. 1 persoon aan boord +65 jaar is voor de volledige duur van de
cruise.

Vaargebieden/vertrekbasissen en vertrekdagen
Prijzen en reservaties: Klik hier
Prijs 2021 per cruiser voor Nederland FRNICO
Prijzen en reservaties: Klik hier
De prijzen zijn per week of miniweek en per cruiser. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt,
wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in elke periode.
Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het
aantal dagen in elke periode.
big>TE RESERVEREN EN BETALEN BIJ DE BOEKING
Fiets: € 40-35/week (maximaal 4 fietsen per boot)
Barbecue: € 40/week - Barbecue mag enkel gebruikt worden aan land.
Het is ten strengste verboden om een barbecue aan boord te gebruiken.
Wifi aan boord: € 50/week - Enkel in bepaalde regio´s beschikbaar.
Een goede verbinding kan nooit gegarandeerd worden.
Huisdier aan boord: € 40/huisdier
Parking: € 40/week
Garage: € 50/week
Pakket badhanddoeken: € 12 (badhanddoek, kleine handdoek en washandje)
Pakket keukenhanddoeken: € 4 (1 vaatdoeken en 2 theedoeken)
Strandkussen: forfait € 10
Transformator 12v-220v: € 10
Eindschoonmaak (boten minder dan 10 meter lang): € 150
Eindschoonmaak (boten vanaf 10 meter tot 13 meter lang): € 200
Eindschoonmaak (boten vanaf 13mater): € 250
Transfer van de wagen bij enkelrichtingverhuring: op aanvraag.
Waarborg:
boot minder dan 10 meter € 1000/week
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boot meer dan 10 meter en tot 13 meter € 1500/week
boot meer den 13 meter € 2000/week
Brandstofverbruik: verbruik van diesel en olie wordt afgerekend volgens het aantal gevaren motoruren: tussen € 30 tot
60 per dag afhankelijk van het model van de boot (prijzen onder voorbehoud).
ALL INCLUSIVE FORMULE
Bij alle cruises van minimum 1 week is het mogelijk om de optie ´All Inclusive´ te boeken.
Deze optie bestaat uit: 1 vaarwaterkaart, 2 fietsen, eindschoonmaak, badhanddoeken(aangepast aan het aantal
personen aan boord) en keukenhanddoeken en brandstof pakket.
Prijs vanaf € 430/week

Alle reizen geboekt bij een Belgisch reisbureau en een Belgische touroperator zoals Gallia vallen onder het
Garantiefonds Reizen.
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