
 
 
Meevaren op ons binnenvaartschip: 

Altijd al nieuwsgierig naar een dag uit het leven van een binnenvaartschipper? Stap op en vaar mee 
met het Heerenschip. Wij bieden u de mogelijkheid enkele dagen mee te varen op een 
gemoderniseerd binnenvaartschip, type spits. Onze Bed en Boat bestaat uit het vooronder voorzien 
van een tweepersoonsbed, bureau en kleine badkamer. Het schip blijft tijdens uw verblijf gewoon in 
bedrijf en er zullen in eerste instantie geen aangepaste werk of vaartijden worden ingesteld. Het zeer 
onregelmatige schippersleven kan zich afhankelijk van de eisen van de verlader gedurende 24 uur 
per dag afspelen. 

Het schippersleven is dus een onregelmatig leven. Daarom is het niet mogelijk bij boeking reeds te 
weten waar u op en afstapt en waar de reis heen zal gaan. Ons vaargebied bestrijkt voornamelijk 
Nederland, België en Frankrijk maar ook Duitsland behoort tot de mogelijkheden. Pas gedurende een 
reis weten we waar een volgende reis naar toe zal gaan. 

Afhankelijk van andere boekingen kunnen we in overleg de op-stap-dag aanpassen aan het laad- en 
los schema. Bij de prijs inbegrepen is een overnachting, ontbijt en diner. 

We gaan uit van een verblijf van minimaal 2 overnachtingen.  
 
Onze Bed en Boat is gevestigd in het vooronder in het voormalige verblijf van de matroos. Het 
vooronder kent een minimale inrichting waaronder een tweepersoonsbed. Zie verder de foto’s op 
onze website: www.heerenschip.nl of Facebook pagina. 

Hoe werkt het? 
Voor boekingen werken wij samen met www.binnenvaartcruises.nl. Zij regelen voor ons alle 
administratieve zaken zodat wij ons bezig kunnen houden met varen. Ivm veiligheid aan dek loopt 
ons Bed en Boat seizoen van april tot en met september. 

Zie ook: https://binnenvaartcruises.nl/schepen/heerenschip 

Een dag of twee voordat u daadwerkelijk aan boord komt hebben we telefonisch contact over waar u 
aan boord kunt stappen. Mocht dit niet uit komen kunnen we, in overleg de periode die u wilt 
meevaren, 1 a 2 dagen verschuiven. 
Wees u er van bewust dat u altijd zult moeten reizen om van of naar boord te komen! 

In het geval dat wij stil zouden liggen i.v.m. een stremming, langere laad of lostijd of andere oorzaak 
dan kan het zijn dat er geschoven moet worden met data en of tijden. 

De betaling loopt geheel via binnenvaartcruises. Eventueel is het mogelijk om aan boord nachten bij 
te boeken. 

http://www.heerenschip.nl/
https://binnenvaartcruises.nl/schepen/heerenschip


Auto aan boord 
Het is in overleg mogelijk om een kleine auto (max. 1000 kg en open wielen) mee te nemen. 
Wij beschikken over een gecertificeerde autokraan. Onze verzekering dekt geen schade die ontstaat 
aan auto's van derden tijdens het hijsen aan- en van boord. Dit betekent dat wanneer u een auto wilt 
meenemen dit geheel op eigen risico is! 

Het is ons nog nooit gebeurd maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de hijskabel breekt en de 
auto naar beneden valt. Onze verzekering dekt dit niet. U kunt bij uw eigen verzekering informatie 
inwinnen en een eventuele aanvullende verzekering afsluiten. 

Risico’s 
Zoals eerder vermeld blijft het Heerenschip tijdens uw verblijf in bedrijf als vrachtschip. Tijdens het 
laden en lossen en overige maritieme handelingen dient u een veilige afstand te bewaren. 

We zullen u hiervoor een verklaring laten ondertekenen waarin u verklaart op de hoogte te zijn van 
de risico’s en afziet van verhaal bij het Heerenschip. 
 

Voorbereiding 

Voor u en ons gemak denkt u bij het inpakken van uw bagage aan: eenvoudige platte (sport) 

schoenen, eventueel oude kleding en afhankelijk van het jaargetijde warme kleding. Natuurlijk mag 

uw fotocamera niet ontbreken tijdens deze reis. Helaas beschikt het Heerenschip niet over een 

animatie-team! (Zie dagbesteding.) 

Dagbesteding 
Wij beschikken over twee moderne vouwfietsen waarmee u, afhankelijk van de reis en locatie, 
uitstapjes kunt maken. Indien u eigen (race)fiets mee wilt nemen is dit uiteraard geen probleem. 
Ook is het verstandig om zelf een goed boek, spel of ander vermaak mee te nemen voor de stukken 
waar u niet van boord kunt. Wij beschikken niet over (onbeperkt) internet. 

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over uw verblijf aan boord van het Heerenschip 
en zien uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet, Mijndert en Rogier

 

Voor verdere informatie:  info@heerenschip.nl 

mailto:info@heerenschip.nl

