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INFORMATIE	EN	VERGOEDINGEN	VAARTOCHTEN	2019	
 

Naar aanleiding van Uw aanvraag doen wij U hierbij graag enige informatie betreffende 
vaartochten met het voormalig Koninklijk Jacht Piet Hein toekomen. 
  
De frisse wind, de intieme en toch open sfeer aan dek, prachtige vergezichten over de 
Nederlandse landschappen en waterwegen... 
De 'Piet Hein' biedt alles wat van een motorjacht voor Nederlandse binnenwateren mag worden 
verwacht en meer.  
Dit historische jacht combineert comfort, bijzondere ambiance en Koninklijke klasse. 

Algemeen	
 
Doelstelling van de Stichting Piet Hein (statuten 2008). 

	

 
Het bevorderen en nastreven van het algemeen 
belang en meer in het bijzonder het beheren van 
het voormalig Koninklijke Jacht  "Piet Hein" 
teneinde het motorjacht, als onderdeel van het  
Nationaal Maritiem erfgoed, in stand te houden en 
tevens het verrichten van al hetgeen met het 
hiervoor bedoelde in de ruimste zin verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Het Prinsenjacht wordt onder voorwaarden aan derden ter beschikking gesteld voor vaartochten. 
 
De gezagvoerders, bemanning en scheepswerktuigkundigen zijn voor het merendeel afkomstig 
uit de scheepvaart. Zij zijn gekwalificeerd en verrichten hun taak met passie en toewijding op 
basis van vrijwilligheid.  

Beschikbaarheid	
 
De “Piet Hein” is beschikbaar/inzetbaar voor vaartochten en maritieme evenementen van mei 
tot eind november. Het aantal gasten aan boord is maximaal dertig personen.  
 
De “Piet Hein” is beschikbaar voor dagtochten vanuit Rotterdam binnen en buiten de regio 
Rijnmond, bijvoorbeeld richting Haringvliet, Biesbosch ed.  
Ook bestaat de mogelijkheid de “Piet Hein” voor dag- en meerdaagse vaartochten buiten het 
Rotterdams havengebied te boeken vanuit een andere locatie dan Rotterdam.  
Neemt U gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Catering	
Indien U – uitsluitend wanneer U van het schip gebruik wenst te maken – er prijs op stelt het 
Jacht van te voren te bekijken, kan er te zijner tijd een afspraak worden gemaakt.  
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Dit is zeker aan te bevelen indien U gebruik maakt van catering aan boord vanwege de toch 
bijzondere inrichting en uitrusting van het schip. 
U kunt daar de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, van het vaartuig bekijken en 
beoordelen en zo nodig bespreken met de gezagvoerder. 
Het boordspanningsnet is 220 volt. In de kombuis zijn elektrische kookplaten op 380 volt en een 
scheepsmagnetron van 40 liter inhoud aanwezig. In de kombuis is een gestandaardiseerde 
koelkast voor de catering.  
Het gebruik van servies, glaswerk en bestek van de Piet Hein is niet toegestaan. 

Voorwaarden		
 
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Piet Hein. 
Overnachten aan boord is uitsluitend toegestaan aan de vrijwilligers van de Stichting.  
Ter bevestiging van het vastleggen van de vaartocht wordt een vaarcontract opgesteld waarin 
eveneens de afspraken zijn vastgelegd. Dit vaarcontract wordt U tijdig toegezonden.  

Ligplaats	“Piet	Hein”	
 
De “Piet Hein” heeft standaard haar ligplaats bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Eemhavenweg 
14 te Rotterdam (Heijplaat), havennummer 2674a. 
 
Vergoeding	voor	vaartochten/evenementen	2019		
 
Dagvaartochten (algemeen) Excl. 9% btw  Incl. 9% btw  
1. Basisvergoeding, vaartocht van 4 uur.  
Em- en debarkeren ligplaats Piet Hein Eemhaven.  

€ 950,00 € 1.035,50  

2. Vergoeding per extra vaaruur boven de basis van 4 uur. 
 

€ 200,00  € 218,00  

3. Vergoeding transit per extra vaaruur (geen gasten aan boord) 
naar andere opstapplaats dan de ligplaats “Piet Hein”.  
 

€ 180,00  € 196,20  

4. Vergoeding p/u indien “Piet Hein” is afgemeerd tijdens de 
vaartocht (bv uitstapje naar de wal, stadswandeling ed.) 
 

€ 100,00  € 109,00  

Vaste dagvaartochten   
5. Vaartocht Maasvlakte 2 (ca 5-6 uur): Nieuwe Waterweg, 
Beer-/Caland-/Hartelkanaal, Oude Maas.  
Em/ en debarkeren Ligplaats Piet Hein Eemhaven.  
Andere locatie voor em- en debarkeren zie pt 3 
 

€ 1.150,00  € 1.253,50  

6. Vaartocht “Rondje Dordrecht” (ca 5-6 uur): Nieuwe Maas, 
Noord, Oude Maas, Het Scheur.  
Em/ en debarkeren Ligplaats Piet Hein Eemhaven.  
Andere locatie voor em- en debarkeren zie pt 3. 

€ 1.150,00  € 1.253,50  
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In geval de “Piet Hein” moet worden verplaatst van de ligplaats van het Jacht naar een 
andere locatie zal een transit vergoeding gelden:  
€ 180,00 (excl. btw 9%) per uur tot een maximum van € 900,00 (excl. btw 9%) per 
transitdag.  
 
Er zijn vele mogelijkheden voor vaartochten en of activiteiten binnen of buiten de regio 
Rotterdam.  
Neemt U vooral contact met ons op indien U nadere informatie wenst, vragen heeft of 
om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Betaling		
	
De factuur zal U tijdig worden toegezonden door de Penningmeester.  
Uiterlijk twee weken vóór de vaartocht dient het bedrag voldaan te worden door de 
overboeking naar bankrekeningnummer IBAN: NL62ABNA0596443811 ten name van de 
Stichting “Piet Hein”.  
Mocht niet aan de (betalings)voorwaarden worden voldaan, dan wordt de vaartocht 
geannuleerd.  
Bij annulering van een bevestigde vaartocht worden annuleringskosten in rekening 
gebracht overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. 
 
 
Wij hopen van harte dat wij U aan boord mogen verwelkomen en U mogen ontvangen 
voor een vaartocht op dit historische schip, prominent onderdeel van ons Varend 
Nationaal Erfgoed.  
Een vaartocht die U samen met de gezagvoerder naar Uw wensen, nautisch verantwoord, 
kunt (in)plannen en eventueel gedurende de vaartocht kunt aanpassen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Piet Hein 

 

 
 

 
Voor nadere informatie:                                                                           
http://www.piethein.nu/contact.html  
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Scheepsgegevens: Lengte 31 meter, breedte 5,50, diepgang 1,55 meter

 


