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Een vakantie weg van de drukte in 2021... Wat denkt u ervan? 

 
Veel Nederlanders en Vlamingen hebben riviervakanties in 2020 ontdekt. We hebben allemaal gedroomd 
van een vakantie ver weg van de drukte en midden in de natuur tijdens deze gecompliceerde periode; en 
het riviertoerisme is dit jaar DE ideale vorm van vakantie om tijd met uw geliefden te spanderen. 
 

Wat als 2021 het jaar was van de terugkeer naar de wortels, gezinsvakanties, avontuur en vervullende 
ervaringen? Het geheim om de beklemmende toeristische drukte te vermijden en uitzonderlijke 
momenten te beleven? 

 

Dus de boot heeft zijn speelkaarten... Het is DE beste manier om volgend jaar op vakantie te gaan. U 
leeft naar het ritme van het water, in de open lucht, in volledige autonomie aan boord van uw boot, 
u wordt elke dag wakker op een andere plaats, het is echt exotisch. 
 

Kapitein worden van uw eigen boot, zonder dat u een vaarbewijs of ervaring nodig hebt, betekent 
unieke plaatsen ontdekken, ver van de toeristische trekpleisters, om in alle vrijheid van de natuur te 
genieten en de authentieke charme van elke streek te ontdekken. 
 

Het concept is uiterst eenvoudig, want het is voldoende: 
1. Om uw bestemming te kiezen, 
2.  Om uw boot te selecteren: er is iets voor alle soorten bemanningen en voor alle budgetten, 
3. En om extra's toe te voegen voor nog meer plezier: barbecue, fietsverhuur, visuitrusting, 

schoonmaakpakket... 
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En wees niet bang om uw vakantie met Le Boat vooraf te boeken! Vakantiegangers worden 
beschermd door het flexibele "Boeken met vertrouwen"-reserveringsbeleid van Le Boat, dat gasten 
de mogelijkheid biedt hun boeking gratis te wijzigen tot de dag van vertrek. Vakantiegangers worden 
gerustgesteld door Le Boat's "Covid Veiligheidshandvest". 
 

Aangezien de vraag naar alle bestemmingen van Le Boat naar verwachting groot zal zijn in 2021, 
worden klanten aangemoedigd om nu te boeken om er zeker van te zijn dat ze het type boot en de 
datum hebben die ze willen. Met de "Wees de eerste"-aanbieding kunnen ze profiteren van kortingen 
tot 15% als ze vóór het einde van 2020 boeken. 
 

 
Herontdek Nederland en België op een andere manier! 

 

Als u door de grillige geplaveide straten en over de houten bruggen van Hindeloopen wandelt, is het 
niet moeilijk om te begrijpen waarom Hindeloopen, de thuishaven van de tweede Le Boat basis in 
Nederland, gerangschikt staat als een van de mooiste dorpen in Europa. Start uw dag in het 
Pannenkoek restaurant, haal vervolgens een gratis kaart in het toeristenbureau en start u dag! Op 
uw route in Nederland:  
 

Gouda 
Een bezoek aan de Sint Janskerk van Gouda is zeker de moeite waard om 
de Goudse Glazen te zien, een indrukwekkende collectie van 70 
glasramen uit de 16de eeuw waarover meer wordt verteld tijdens een 
audiorondleiding. Vanaf 4 april beginnen de wekelijkse kaasmarkten en 
het traditionele handjeklap. 
 
Sneek 
Het pronkstuk van Sneek is de mooie Waterpoort, de enige in haar soort 
in Nederland en al wat overblijft van de stadsmuren uit de 17de eeuw. 
Het Nationaal Zeevaartmuseum biedt een blik op het zeevaartverleden 
en het Modeltrein Museum heeft duizenden locomotieven en wagons. 
En proost, in Sneek drinkt 
 

 
Harlingen 
Het schilderachtige vissersdorp is bekend om zijn honderden beelden die 
over de hele stad verspreid zijn. Breng zeker een bezoek aan de “Stenen 
man”, een beeld met twee hoofden uit 1774. De stad blijft een 
belangrijke haven voor de visserij en garnaalvangst en u kunt in vele 
restaurants terecht voor het proeven van de dagelijkse vangst! 
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Ontdek de regio Vlaanderen aan de Belgische kust, aan boord van uw boot zonder vaarbewijs. Neem 
uw fiets en volg de jaagpaden, voor een onvergetelijke vakantie met uw familie of vrienden. 
 
Geniet met uw gezin van de attracties en zeldzame dieren in het Bellewaerde Park in Ieper. Het 
Brielmeersenpark in Deinze biedt een midgetgolfbaan en een bamboe-doolhof aan! Kinderen zullen 
ook graag op het strand zwemmen! Deze bestemming is ideaal voor het hele gezin om een geweldige 
vakantie te beleven: er is voor elk wat wils en elk bemanningslid zal dol zijn op riviertoerisme in de 
Vlaamse regio! 
 
Tijdens uw cruise in België zijn er enkele mooie steden die u niet mag missen: 
 

Brugge, een prachtige UNESCO-geklasseerde stad met veel 
historische bezienswaardigheden. Brugge was ooit een 
cultureel centrum van religie, kunst en architectuur. 
Gent, een van de grootste en rijkste steden van Europa in de 
middeleeuwen. 
Oudenaarde, gesticht in 974, toen een Romeinse vesting werd 
opgericht om zich te verdedigen tegen Frankrijk. 
Kortrijk, ideaal om te wandelen en te fietsen, want het is de 
grootste autovrije zone in België. @Onedayonetravel 

 

Ontdekking van de rivier: een puur wonder... Vriendeljke begroeting, alles was in orde: geen zorgen, want 

ze hebben alles gepland. Het is eenvoudig en comfortabel. Parkeren, fietsen, wifi, enz. enz. enz. Er 
ontbreekt niets. Het is perfect. R. Ortmans 
 

 

Volledig uitgeruste boten! 

 

Le Boat biedt de grootste vloot van licentievrije boten in Europa, allemaal zeer comfortabel en goed 
uitgerust, met keuken, badkamers, enkele of dubbele hutten. Bootconfiguraties geschikt voor alle 
bemanningen van 2 tot 12 personen. 
 

 

Meer dan 50 jaar ervaring op de binnenwateren 

 

Om te genieten van een onvergetelijke "no hassle"-vakantie, kunnen de schippers rekenen op de 
solide expertise van Le Boat, die de klantenservice in het hart van haar verplichtingen plaatst. 
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Nieuwe veiligheidsnormen voor een "100% veilig" verblijf 

 

 

De nieuwe procedures die Le Boat in 2020 met succes heeft getest, garanderen een veilige vakantie. 
Wat de gezondheidssituatie ook mag wezen in 2021, sommige zullen permanent blijven bestaan, 
omdat ze de klantervaring verbeteren.  
 

Hier is een snelle blik op de huidige functies: 
 

• Minder tijd doorgebracht bij de receptie voor sneller instappen.  
• Versterkte reinigingsprocedures 

• Versterkte sociale distantiëring 

 

De ontvangst was uitstekend, ondanks de beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht. B. 
Thome Frankrijk  
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Kapitein worden: een droom die voor iedereen toegankelijk is 

 

 

 

Elke ochtend wakker worden in een nieuw 
decor, uw stappen op voorhand plannen of 
stoppen volgens de stemming van het 
moment, durven luieren of uw activiteiten 
vermenigvuldigen... Niets wordt opgelegd, 
het is de kapitein die beslist! 

 

 

Vakantie wordt geleefd in de "zero 
constraints"-modus, in alle eenvoud, omdat 
het besturen van een Le Boat net zo 
eenvoudig is als het besturen van een auto. 
Een vaarbewijs of ervaring is niet nodig, het 
nemen van het roer is kinderspel. Het kan 
zelfs bijzonder leuk zijn als het gaat om het 
passeren van sluizen! 

 

De teams van Le Boat geven training over de 
uitrusting van de boot en het besturen, en 
bieden vervolgens een navigatietest aan 
voor het vertrek. De duur van de vaartocht is 
flexibel: van 3 nachten tot 2 weken of meer. 
 
 
Focus op wat nieuw is voor 2021 – ontdek de nieuwe Le Boat-brochure  
 

 

• De Mystique en Royal Mystique-boten worden gemoderniseerd om in 2021 aan de top te 
staan.  

• Er zijn belangrijke technische verbeteringen aangebracht in het Vision-assortiment  

• We openen een nieuwe basis in regio Friesland van Nederland.  
• Nieuwe Horizon-modellen voor de Le Boat-vloot in Canada  

  

Le Boat is niet alleen te huur...  
 

Wordt eigenaar van uw nieuwe of tweedehands rivierboot! Maak uw droom werkelijkheid, 
word huiseigenaar.  
 

Ons onovertroffen Management-Leasingprogramma maakt het bezit van uw boot niet alleen 
eenvoudig en zorgeloos, maar het is ook een winstgevende investeringsmogelijkheid.  
 
Wie droomt er niet van betaald te worden om kapitein te worden van zijn eigen licentievrije 

boot? 
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Het concept is eenvoudig: 
 

1. De klant wordt eigenaar van een boot en Le Boat verhuurt de boot voor hem als hij deze niet 
gebruikt. Dan is er niets meer te betalen: van aanlegprovisie tot onderhoud en boothuur, Le 
Boat regelt alles. 
 

2. De eigenaar ontvangt een jaarlijkse huurprijs van 8% van de prijs van de boot. Dit bedrag 
wordt in maandelijkse termijnen verdeeld zodat de eigenaar een maandelijkse 
inkomenstoeslag ontvangt. Het maakt niet uit of hun boot gehuurd is of niet! 
 

3. Aan het einde van een periode van 8 jaar kan de eigenaar beslissen om zijn boot te behouden, 
zelf te verkopen of de verkoop aan Le Boat toe te vertrouwen. In dit geval garandeert Le Boat 
een terugkoop van 50% van de modellen uit het Horizon-assortiment. 

 
4. 8 weken per jaar... of meer! 

Le Boat's Management-Rental ervaren is het proeven van de geneugten van vrijheid, 
gemiddeld 8 weken per jaar, het hele jaar door, waar en wanneer dan ook. 
 

Eigenaar worden betekent ervoor zorgen dat u de komende 8 jaar op vakantie gaat, wat er 
ook gebeurt! Of u nu de mogelijkheid hebt om naar het buitenland te gaan of niet, u zult altijd 
de mogelijkheid hebben om dicht bij huis en weg van de drukte te ontsnappen aan boord van 
een van de 950 boten in onze vloot! 

 

Kapitein worden... zonder de ongemakken. 
De eigenaars hebben niets te doen: Le Boat zorgt voor alles. 
 

Hun boot wordt van A tot Z onderhouden door een team van experts die hem het hele jaar 
door verwennen. De aanlegplaatsen zijn ook gratis, evenals het zoeken naar huurders, het ter 
beschikking stellen van de boot en het onderhoud ervan. 
 

En als ze op vakantie willen gaan, hebben ze een schone, comfortabele, volledig uitgeruste... 
Meer dan 100 eigenaren hebben ervoor gekozen om ons te vertrouwen! 

 

Een team staat altijd klaar om naar u te luisteren en voor u te zorgen! 
 

 
 

Voor meer informatie 

Website: https://www.leboat.nl/boten-te-koop 

Contact: +49(0)61015579189 of +44(0)3303321933 | Email 
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Over Le Boat 

 

Het verhaal van Le Boat begon in 1969, toen Michael Streat de firma Blue Line oprichtte, met 
een vloot van acht boten die het Canal du Midi bevaren. Na verloop van tijd groeide de vloot 
van Le Boat en opende het bedrijf bases in Europa en Canada. In 2019 vierde het bedrijf zijn 
50e verjaardag. Als ambassadeur van een levenskunst, duizend mijl verwijderd van het 
massatoerisme, is Le Boat vandaag de dag de leider in het riviertoerisme in Europa en Canada 
en heeft het de grootste vloot van licentievrije rivierboten ter wereld. 
 

Naast de cijfers is Le Boat vooral de ambassadeur van een ware levenskunst tegen het tij van het 
massatoerisme en een verwoed tempo van het leven. Als koppel, met familie of vrienden, wordt 
ieder de kapitein van zijn of haar eigen boot en vakantie om de smaak van de vrijheid te 
herontdekken! Er zijn geen tijdschema's meer, geen verplichtingen meer, geen kant-en-klare 
maaltijden meer. Het enige wat u hoeft te doen is u te laten leiden door uw smaak en wensen van 
het moment om een op maat gemaakte route te maken en een onvergetelijke ervaring te beleven. 
De riviervaart opent het veld van de mogelijkheden, elke dag wordt een nieuw avontuur vol 
ontdekkingen, gelach, ontspanning en medeplichtige momenten. 
 

Wilt u redactionele zaken met ons bespreken, een persreis organiseren of informatie of cijfers 
opvragen, neem dan contact op met: 
 
Emily Deighton 

 

E-mail: emily.deighton@leboat.com 

Tel: +33.(0)7.52.62.20.24 
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