- Onze schepen -

De ‘River Queen’
Wij zijn trots op onze vloot. Sinds kort is ‘De River Queen’ bij ons in de vaart terug.
Met dit prachtige, luxe schip wordt elke vaartocht een succes. Laat u verrassen door
het bijzondere uitzicht vanuit de ruime lounge met 360 graden panoramaraam. Het
moderne schip leent zich perfect voor feesten en partijen. Aan boord heeft u alle ruimte
om samen met uw gasten te genieten van een mooie beleving op het water. Uiteraard
onder het genot van een hapje uit onze ruime keuken. Vergeet niet om een koud (of
warm) drankje bij ons aan de gezellige bar te bestellen.

De ‘River Queen’ beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 binnenplaatsen
Ruimte voor 100 gasten op het buitendek
Moderne inrichting
Tafels met 4 of 6 zitplaatsen
Een ronde zithoek met een panoramisch zicht op het water
Flexibele opstelling mogelijk voor bijvoorbeeld buffetten of
vergaderingen
Bar
Airco
Verwarming
(Invaliden)toilet

Rederij

Afmetingen:
• Lengte 36 meter
• Diepgang 1,40 meter
• Stahoogte 2,20 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor: Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

- Onze schepen -

De ‘Sleutelstad’
Kom aan boord van de luxe ‘Sleutelstad’, een ruim opgezet schip met een gezellige
salon en ronde voorzit. Rondvaart of dagtocht naar een prachtige stad? De ‘Sleutelstad’
neemt u graag mee over de mooie wateren in onze oer-Hollandse omgeving. Bij mooi
weer kunt u heerlijk op het ruime buitendek vertoeven. Ook is de ‘Sleutelstad’ geschikt
voor feesten, bruiloften, recepties, vergaderingen en personeelsfeesten.

De ‘Sleutelstad’ heeft aan boord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenplaats voor 70 gasten
Buitenplaats voor 70-100 gasten
Gezellige salon
Ronde voorzit
Dansvloer
Buffetlift
Uitgebreide bar
Keuken
Airco
Verwarming
(Invaliden)toilet

Rederij

Afmetingen:
• Lengte 30 meter
• Diepte 1,40 meter
• Kruiphoogte 5,30 meter
• Stahoogte 2,20 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor: Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

- Onze schepen -

De ‘River Princess’
Wij zijn trots op onze vloot! Met ‘River Princess’ wordt elke vaartocht een gegarandeerd
succes. Dit luxe schip beschikt over een ruim opgezette salon. U voelt u vast en zeker
thuis in deze warm ingerichte omgeving. De salon is voorzien van grote ramen waardoor
u de omgeving goed kunt aanschouwen. Daarnaast heeft de ‘River Princess’ een ruim
bovendek waardoor het voor gasten zowel binnen als buiten goed toeven is.

De River Princess beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110 zitplaatsen binnen
Ruimte voor 75-100 gasten op het buitendek
Goed geoutilleerde bar
Airco
Verwarming
Geluidsinstallatie
(Invaliden)toilet
Kleine keuken
Tafels met 4- of 6 zitplaatsen
Flexibele opstelling mogelijk voor bijvoorbeeld buffetten of
vergaderingen
• Goed zicht rondom vanuit de salon.

Rederij

Afmetingen:
• Lengte 33 meter
• Diepgang 1,40 meter
• Kruiphoogte 6,40 meter
• Stahoogte 2,20 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst
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- Onze schepen -

De ‘Rijnstroom’
De ‘Rijnstroom’ is een sfeervolle rondvaartboot. Aan boord kunt u gezellig zitten, zowel
binnen als buiten op het achterdek. Vanuit elke hoek van het schip heeft u mooi zicht
op het water en onze prachtige omgeving, dankzij de grote raampartijen. Leggen wij
binnenkort de loopplank voor u uit?

De ‘Rijnstroom’ beschikt over:
•
•
•
•
•

70 binnenplaatsen
Riante kuip (buiten) waar 25-30 personen kunnen plaatsnemen
Bar
Verwarming
Invalidenlift

Rederij

Afmetingen:
• Lengte 24,5meter
• Diepgang 1,25 meter
• Kruiphoogte 1,95 meter
• Stahoogte 2,10 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor: Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

- Onze schepen -

De ‘Koningin Juliana’
De Koningin Juliana is bij uitstek geschikt als partyschip. Zij voldoet aan alle
voorwaarde voor een geslaagd feest op het water. Het schip is geschikt voor groepen
van 50 tot maximaal 150 personen verspreid over twee salons. Bij mooi weer kunt u
op het riante panorama genieten van de fantastisch uitzichten. In beide salons is een
gezellige scheepsbar aanwezig. De Koningin Juliana is geschikt
Afmetingen:
voor feesten, bruiloften, vergaderingen en personeelsfeesten.

De ‘De Koningin Juliana’ beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geluidsinstallatie
Dansvloer
Verwarming
Invalideliften
(Invalide)toilet
Een boven- en beneden bar
Een keuken
Twee riante salons
Panoramadek

Rederij

• Lengte 28 meter
• Diepgang 1.40 meter
• Kruiphoogte 4,80 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor: Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

- Onze schepen -

De ‘Rijnland’
De ‘Rijnland’ is een sfeervolle rondvaartboot. Aan boord kunt u gezellig zitten, zowel
binnen als buiten op het achterdek. Vanuit elke hoek van het schip heeft u mooi zicht
op het water en onze prachtige omgeving, dankzij de grote raampartijen. Leggen wij
binnenkort de loopplank voor u uit?

De ‘Rijnland’ beschikt over:
•
•
•
•
•

70 binnenplaatsen
Riante kuip (buiten) waar 25-30 personen kunnen plaatsnemen
Bar
Verwarming
Invalidenlift

Rederij

Afmetingen:
• Lengte 24,5meter
• Diepgang 1,25 meter
• Kruiphoogte 1,95 meter
• Stahoogte 2,10 meter
*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor: Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

- Onze schepen -

Statenjacht ‘Zuid-Holland’
Welkom aan boord van het Statenjacht ‘Zuid-Holland’. Dit schip heeft koninklijke gasten
aan boord gehad, alsook de Commissaris van de Koningin. Exclusief te boeken voor
kleine groepen voor een verjaardag, vergadering of bijeenkomst. Het Statenjacht ZuidHolland is de perfecte boot voor groepen van 10 tot 12 gasten.
Prijzen en mogelijkheden op aanvraag.

Rederij

*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
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- Onze schepen -

De ‘Stan Huygens’
De Stan Huygens is een modern schip met een zeer luxe inrichting. Het prachtige
strakke design, de half ronde luxe lederen banken, de mooie houten vloer en
volledige bar en keuken geven de boot een gezellige sfeer. De Stan Huygens is door
het verstelbare lichtplan in elke gewenste kleur te verlichten. Door de elektrische
aandrijving is hij zeer milieuvriendelijk en geruisloos. Het strakke design van de
raampartijen geeft u goed zicht naar buiten en u kunt heerlijk geniet van wat er om u
heen op het water gebeurt.

De ‘Stan Huygens’ beschikt over:

• 100% elektrische motoren
• Zomer: ramen rondom omlaag, dak deels schuifbaar
• Verwarming Muziekinstallatie (jackkabel) en
sfeerverlichting LED
• Toilet Microfoon
• Standaard = 4 tafels met bank, 1 grote tafel met bank 2 bars,
1 aparte keuken voorin de boot

*A
 l onze schepen
zijn gecertificeerd
door de Nederlandse
Scheepvaartinspectie en
naar de richtlijnen van IL&T
bemand en verzekerd.

Meer informatie?

Zin in een vaartocht vandaag, morgen of binnenkort? Dat kan! Bel voor beschikbaarheid
naar Rederij van Hulst: 071 250 19 00. Ook voor een feestje of arrangement vanuit uw
hotel is de Stan Huygens de ideale partyboot. Voor kleine en grote groepen, jong én
oud! Wist u dat deze boot bekend staat als de Heineken boot? Freddy Heineken zat vaak
in de Stan Huygens.

Rederij

van Hulst

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederijvanhulst.nl
www.rederijvanhulst.nl
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