
• Antaris Fifty5 sloepen 

• Maril sloepen 6.25

• Maril sloepen 5.70 

• Maril sloep 6 NXT

• Kano’s en SUP’s

• Polyvalken

• Polyvletten

• Optimisten

• Overige verhuur

Voor informatie en reserveringen: tel. 0511 53 92 23 of info@wiid.nl

Online boeken: www.wiid.nl/boot-huren • Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude 

Fietsverhuur Per dag Per week

Fiets met 3 versnellingen € 10,00 €  49,00

Kinderfiets € 8,00 €  39,00

Elektrische fiets € 21,00 € 110,00

Bootkraan Per  keer

Bootkraan € 50,00

Zeiljacht / Kajuitboot € 60,00

Wifi tarieven Camping

Wifi kaart vanaf € 5,00 per dag

€ 7,50 midweek

€ 10,00 week

€ 30,00 maand

Tennisbaan
Op camping en Buitenplaats It Wiid is 1 all-weather tennisbaan 

beschikbaar. U huurt de baan per uur. Rackets en ballen zijn 

beschikbaar op de receptie!

Overig

WifiFietsen

Tennis

Tennisbaan per uur €  5,00

Tennisracket €  1,00

Overige verhuur

Bij de huur van een kampeerplaats 

ontvangt u 1 gratis code. Bij de 

vakantiewoningen en chalets is wifi 

onbeperkt inbegrepen.

 www.wiid.nl/boot-huren seizoen 
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Antaris Fifty5 sloep Hoogseizoen Laagseizoen

Per dag €   175,00 €   140,00

Per week €   860,00 €   630,00

6 Dagen €   775,00 €   565,00

Geschikt voor 8-10 personen, stuurwiel en kap. Excl. brandstof.

Optimist Hoogseizoen Laagseizoen

Hele dag €  30,00 €  25,00

Per week €  135,00 €  110,00

Valken met b.b.motor Hoogseizoen Laagseizoen

Halve dag €  55,00 €  40,00

Hele dag €  80,00 €  55,00

Per week € 360,00 €  250,00

Per 6 dagen €  300,00 €  220,00

Open zeilboot, geschikt voor 5 personen. Exclusief brandstof.

Maril 6.25 Hoogseizoen Laagseizoen

Per dag €   165,00 €   130,00

Per week €   810,00 €   575,00

6 Dagen €   695,00 €   505,00

Geschikt voor 10 personen, stuurwiel en kap. Excl. brandstof.

Super luxe Maril 5.70 sloep Hoogseizoen Laagseizoen

Per dag €   135,00 €   110,00

Per week €   660,00 €   495,00

6 Dagen €   580,00 €   440,00

Geschikt voor 8 personen, stuurwiel en kap. Exclusief brandstof.

Maril 6 NXT Hoogseizoen Laagseizoen

Hele dag € 190,00 € 160 ,00

Geschikt voor 10 personen, stuurwiel en kap. Exclusief brandstof

N.B.:Alleen per dag te huur

De Antaris Fifty5 in trefwoorden? Rank en toch robuust. Stijlvol en 

toch stoer. Ruimtelijk en toch wendbaar. Voor échte waterliefhebbers 

het summum van wat een sloep kan bieden. De rechte steven en de 

rubberen stootrand langszij zijn kenmerkend voor deze sloep. Tevens is 

er veel aandacht besteed aan het zitcomfort. De sloep is voorzien van 

een geïntegreerd zwemplateau. Dankzij de speciale rompvorm is de 

ligging stabiel. Honden zijn toegestaan. 

De Maril 6.25 is een overnaadse polyester sloep met een fraaie 

afwerking. De sloep maakt nauwelijks geluid tijdens het varen en is 

uitgerust met zit- en rugkussens, buiskap, brandblusser, stuurconsole 

met stuurradbediening, zwemtrap en heeft een luxe afwerking met 

teakhout. De boot is geschikt voor 8 tot 10 personen en heeft een 

14pk dieselmotor. Honden zijn toegestaan.

De Maril 5.70 biedt met gemak zitruimte aan 8 personen in de grote 

open kuip. De sloep is gemakkelijk te varen, stabiel en koersvast. 

De Maril 5.70 is uitgerust met een stuurconsole met stuurradbediening, een 

degelijke buiskap met roestvrijstalen frame waar u recht onder kunt zitten, 

regenbestendig zit- en rugkussens, robuuste kabelaring en verlichting. De 

sloep is voorzien van royaal teakhout. De Maril heeft een 14pk dieselmotor. 

De sloep is geschikt voor 8 volwassenen. Honden zijn toegestaan.

De meest luxe sloep van onze vloot! De Maril 6 NXT is een nieuw 

model sloep, met moderne klassieke lijnen, elegant en eigentijds vorm 

gegeven. Kenmerkend voor de Maril 6NXT is de functionele deur in 

de spiegel van de boot welke toegang biedt tot het geïntegreerde 

zwemplateau. De sloep is geschikt voor 8 tot 10 personen. Honden zijn 

toegestaan. 

Er zijn 25 Ottenhome polyvalken uitgerust met een rolfoksysteem en 

een 3pk Yamaha buitenboordmotor. De boten zijn niet ouder dan vijf 

jaar. Geschikt voor 5 personen. Honden zijn toegestaan.

Kano en SUP verhuur
Naast alle gemotoriseerde vaartuigen kunt u natuurlijk ook van dit prachtige 

gebied genieten per kano of SUP (Stand Up Paddling).  Wij hebben 

1-persoons, 2-persoons, Canadese kano’s en SUP boards in de verhuur.

Voor de kleinsten onder ons hebben we 10 optimisten in de verhuur. 

De boot kan bediend worden door 1 of 2 kinderen.

1-persoons kano Prijs

Halve dag €  10,00

Hele dag €  15,00

Per week €  50,00

2-persoons kano Prijs

Halve dag € 15,00

Hele dag € 20,00

Per week € 85,00

Canadese kano Prijs

Halve dag €  17,50

Hele dag € 22,50

Per week €  95,00

SUP Board Prijs

Halve dag €  15,00

Hele dag  € 20,00

Per week € 100,00

Antaris Fifty5 sloep Maril sloep 5.70 

Maril sloep 6.25 Maril sloep 6 NXT

Polyvalken

Optimist
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Polyvletten/ Tubs

Wij verhuren polyvletten en tubs met een 4pk Yamaha buitenboord 

motor. De polyester boten zijn geschikt voor 6 tot 8 personen en de 

tubs voor 4 personen. Beide zijn gemakkelijk te besturen. Uiteraard 

krijgt u bij daghuur een volle tank mee en heeft u een heerlijke dag op 

het water rondom Eernewoude. Honden zijn toegestaan.

Polyvlet/Tub met 
buitenboordmotor

Hoogseizoen Laagseizoen

Halve dag € 45,00 € 40 ,00

Hele dag €  60,00 €  45,00

Per week € 275,00 €  195,00

6 dagen € 250,00 €  165,00

Open motorboot, geschikt voor 4 tot 8 personen. Exclusief brandstof

N.B.: Halve dag en midweek is alleen mogelijk op reservering in het 

laagseizoen..

Voorwaarden:
Huurtermijnen
Halve dag:   9.00 - 13.00 of 13.00 - 17.00 uur

Hele dag:   9.00 - 17.00 uur

Week/ 6 dagen: Kan elke dag van de week beginnen

 

Hoogseizoen
Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren, Fronleichnam, juli en augustus. 

De rest van het jaar gelden de laagseizoenprijzen.

Schade
Bij schade dient men de verhuurder direct op de hoogte te brengen. Bij grote 

schade veroorzaakt door huurder, behoudt de verhuurder het recht om geen 

vervangende boot te leveren. In dergelijk geval is de verhuurder geen restitutie 

van het huurbedrag verschuldigd. Studentenverenigingen op aanvraag.

Zwemvesten en waterkaarten zijn beschikbaar.
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