
UIT-BUREAU WASSENAAR 

De vakantie die het UIT-BUREAU aanbiedt is voor mensen van 60 jaar en ouder  

(met of zonder een zorgvraag ) of jonger dan 60 met een zorgvraag, die het leuk  

vinden om een week door het mooie Nederland te varen. Dit kan alleen of samen 

met uw partner, familielid, kennis etc.  

 

Nieuwsgierig geworden? 

Voor meer informatie en de route zie de  

binnenkant van deze flyer. 

organiseert 

Vaarvakantie in mei 

Van zondag 10 t/m 

vrijdag 15 mei 

 2020 

De vakantie is  incl. alle maaltijden, drankjes en uitstapjes/ activiteiten aan boord en 
reisverzekering. Exclusief de annuleringsverzekering. 

 

0 Schrijft zich in voor de vaarvakantie van 10 t/m 15 mei 

 

0 Wil graag met de volgende gast een hut delen:  

  

0 Wil graag een hut alleen, hiervoor geldt een toelage van € 425,00  

 

0 Wil gebruik maken van de annuleringsverzekering van € 25,00 

 

  

 

De reisvoorwaarden:  

Betaling 15% van de reissom bij inschrijving. 6 weken voor vertrek dient hele reissom 

overgemaakt te zijn. 

Bij annulering binnen zes weken (zonder een medische verklaring van een arts)  

worden de kosten naar mate de reis dichterbij komt hoger. Binnen 4-6 weken, 25% van 

de reissom, binnen 2-4 weken, 50% van de reissom, binnen 1-2 weken 75% van de  

reissom. Als u op de vertrek dag zelf annuleert, bent u de hele reissom kwijt.  

 

Voor akkoord 

handtekening: 

 

 

 

U kunt dit formulier opsturen naar:  

Uit-Bureau Wassenaar, van Zuijlen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ  Wassenaar, t.a.v.  

Ingrid Brugman of e-mailen naar: info@uitbureauwassenaar.nl 

mailto:info@uitbureauwassenaar.nl


Het programma: 

Zondag wordt u in Maassluis verwacht. U kunt er 

voor kiezen om vanuit Wassenaar te vertrekken (in 

de prijs inbegrepen) of u reist op eigen gelegenheid 

(deze kosten zijn voor uw eigen rekening) naar  

Maassluis. Daar ligt de PWA op u te wachten. Elke 

avond is er aan boord een leuk programma, zoals 

een spel, speciaal diner of een koor. 

Vaarschema is onder voorbehoud  
Het vaarschema kan door onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden. Onvoorziene  

omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: beschikbaarheid van de aanlegplaatsen,  

weersomstandigheden en een te hoge of een te lage stand van het water. Wijziging van het  

vaarschema is geen reden voor kosteloze annulering.  

Informatie over het schip 

Salons  

De grote salon heeft een bar, sterrenhemel, groot tv scherm 

en toneelverlichting. De kleine salon,  keuken en de  

hoofdingangen bevinden zich ook op het salon dek.  

Faciliteiten  

Het schip, de Prins Willem Alexander (PWA), heeft 25 ruime twee  

persoonshutten voor de gasten. U deelt (eventueel) een hut met 

een familielid of een mede gast.  

De hutten zijn ingericht met elektrische hoog-laagbedden,  

televisie, huistelefoon, alarmering, voldoende kastruimte  

en een wastafel. Centraal gelegen vindt u de aangepaste  

badkamers met toilet. 

Informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze flyer nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ingrid 

Brugman tel: 0614317325 , of Elly de Haan, tel: 0627621373  of via de e-mail:  

info@uitbureauwassenaar.nl of www.uitbureauwassenaar.nl. 

De route: 

Maandag: via de havens van Rotterdam 

naar Willemstad (lange vaardag) 

Dinsdag: Zierikzee 

Woensdag: Heusden (lange vaardag) 

Donderdag: Tiel 

Vrijdag: Arnhem 

Aankomst zondag tussen 15.00/15.30 uur 

Vertrek vrijdag tussen 12.00/13.00 uur 

INSCHRIJFFORMULIER VAARVAKANTIE  
10 t/m 15 mei 2020 

 

 

Dhr/mw:   

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Paspoort/rijbewijsnummer 

Emailadres:  

 

 

 

De kosten voor de vaarvakantie bedragen: 
 

Cliënten van de verpleeghuizen van SWZ        € 660,00 p.p. 
Cliënten die ondersteuning of zorg krijgen  van SWZ    € 745,00 p.p. 
Overige gasten         € 820,00 p.p. 
Toelage éénpersoonshut          € 425,00  
Annuleringsverzekering        €   25,00 p.p. 

 

 

 Wilt u het formulier volledig invullen?  Zie ommezijde. 

UIT-BUREAU WASSENAAR 

All-inclusive 

In deze reis zijn alle activiteiten, drankjes, hapjes , 

ontbijt, lunch en diner bij inbegrepen. Alleen als u 

van boord gaat zijn deze kosten voor u zelf. 


