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Boot huren Amsterdam
Het meest diverse aanbod van klassieke 
schepen in Amsterdam

Bent u opzoek naar een luxe boot in 
Amsterdam en omstreken?

Bekijk onze boten

Warm en overdekt Altijd 100% service Prive boten met kapitein

Een boot huren in amsterdam
Bent u op zoek naar een luxe boot in Amsterdam en omstreken? Onze vloot 
bestaat uit klassieke trekschuiten, luxe salonboten, moderne citytenders en 
grote partyschepen. Rederij de Nederlanden heeft het meest complete 
aanbod van (ver)huur boten, met of zonder catering in Amsterdam. Voor 
maatwerk en uitstekende service bent u bij ons aan het juiste adres.

Een greep uit onze vloot
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Naam boot
Informatie boot: lorem ipsum dolet alem.
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Bekijk alle boten

Top arrangementen

Type arrangement
Informatie boot: lorem ipsum dolet alem.

lorem ipsum dolet alem.

lorem ipsum dolet alem. Meer info
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Speciale gelegenheden
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Evenementen

Bekijk alles

Varen en eten in Amsterdam
Op al onze luxe boten bieden wij een scala aan culinaire mogelijkheden. 
Van eenvoudige borrel tot een zeer uitgebreid en luxe diner aan boord. 
Bij Rederij de Nederlanden kan bijna alles op culinair gebied. Bekijk 
onze culinaire mogelijkheden en bel of e-mail ons als u vragen heeft. De 
prijzen van de culinaire opties zijn exclusief de boothuur.

Footer informatie

• Trouwen

• Verjaardag

• Bedrijfsuitje/teamuitje

• Netwerkborrel

• Amsterdam Light Festival

• Sail Amsterdam

• Havenrondvaarten

• Sinterklaasintocht

Type arrangement
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Naam boot
Informatie boot: lorem ipsum dolet alem.
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lorem ipsum dolet alem.

Top arrangementen

Top arrangementen
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Wilt u een boot met schipper 
huren in amsterdam?

Dan bent u bij Rederij de Nederlanden aan het juiste adres! Of het nu gaat om een 
verjaardag, bedrijfsevenement of transfer van A naar B, bij ons kunt u een boot huren voor 
gezelschappen van 2 tot 175 personen om door Amsterdam te varen. Wij verhuren onze 

boten altijd met een schipper. U hoeft dus niet zelf te varen. Onze schippers zijn kundig en 
ervaren, een noodzaak op de drukke grachten van Amsterdam. Wilt u een boot huren in 

Amsterdam met schipper? Zoek niet verder! Onze schippers hebben naast hun verplichte 
vaarbewijs ook allemaal hun certificaat Eerste Hulp & Veiligheid. U bent bij ons aan boord in 

goede handen.

Bekijk hieronder een overzicht van de boten die u bij ons kunt huren.

Onze boten

Naam boot
Prijs erbij, vanaf XXX

Max aantal personen
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Allemaal 0-20 personen 20-40 personen 30-60 personen 60 of meer

Faciliteiten aan boord

Aan boord van onze boten zal het u aan niets ontbreken. Wij 
verzorgen uw vaartocht tot in de puntjes. Op al onze boten is 
standaard aanwezig:
• Een toiltet

• Verwarming

• Muziekinstallatie met telefoonaansluiting

• Ramen of luifels die open kunnen bij mooi weer

Op de meeste boten is een scheepsbar aanwezig en een aantal 
boten kan rondom helemaal open bij goed weer. De inrichting van 
de grotere boten kan worden versteld naar uw wensen. Vraag onze 
medewerkers naar de mogelijkheden voor een boot huren 
Amsterdam!

Footer informatie

Speciale gelegenheden

• Trouwen

• Verjaardag

• Bedrijfsuitje/teamuitje

• Netwerkborrel

Evenementen

• Amsterdam Light Festival

• Sail Amsterdam

• Havenrondvaarten

• Sinterklaasintocht
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Bredero
65-persoons Citytender
De stijlvolle Citytenders Bredero en Multatuli zijn ideaal voor een 
bijzondere vaartocht. De ruime schepen combineren de charme van 
klassiek met het comfort van moderne duurzame techniek. Door de 
fluisterstille elektrische aandrijving varen zij schoon en geruisloos. De 
gerieflijke inrichting van de boot is verplaatsbaar en het interieur kan 
zodoende aangepast worden voor elke gelegenheid. Hierbij valt te denken 
aan een gezellige borrel of receptie, sfeervolle trouwceremonie, 
dinercruise of gewoon een aangenaam vervoer van A naar B.

€ 350, - Per uur

Minimale afname van 2 uur
Exclusief 6% btw

Vaart elektrisch

Direct aanvragen 

De kenmerken van de Bredero

• Buffetten

• Uitgeserveerd diner

• Running dinner aan bord

• High Tea aan boord

• Buffetten

• Uitgeserveerd diner

• Running dinner aan bord

• High Tea aan boord

• Buffetten

• Uitgeserveerd diner

• Running dinner aan bord

• High Tea aan boord

Opstapplaats
Singel 279, ter Amsterdam

De opstapplaats is bij ons kantoor aan de Singel 279. U kunt de 
boot van te voren komen bezichtigen als u wilt.

Wilt u op een andere plaats opstappen? Vraag onze 
medewerkers naar de mogelijkheden

Direct aanvragen 
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Vrijblijvende aanvraag
Informeer hier vrijblijvend naar beschikbaarheid en prijs. Bel 
ons gerust op 020 - 42 33 006 voor een overzicht van alle 
kosten op basis van uw wensen.

Telefoonnummer *

Email *

Naam *

Datum vaartocht - Optioneel

Heeft u nog speciale wensen - Optioneel

Aantal personen - Optioneel

Hoe werkt een aanvraag
Laat uw gegevens achter

Binnen 24 uur ontvangt u een voorstel

Extra wensen zijn mogelijk

Geniet van uw vaartocht

Verstuur
* De aangeboden boot houden wij 
standaard 14 dagen voor u in optie. 
U heeft dus 14 dagen de tijd om te 
beslissen.

(Info)

Bredero

Najade

Proost van Sint Jan

Multatuli

Stella Maris

Theo Kok

Jacob van Lennep Hilderbrand

Hildebrand

Peter de Grote

Wapen van Amsterdam
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Footer informatie

Amsterdam Light Festival
2018/2019
Van 30 november 2017 tot en met 21 januari 2018 vindt de zesde editie 
van Amsterdam Light Festival plaats. Het festival brengt een aantal 
speciale verrassingen met zich mee. Meer dan 40 kunstwerken en 
installaties van nationale en internationale kunstenaars, designers en 
architecten zullen de binnenstad van Amsterdam verlichten. Onder deze 
werken bevindt zich een lichtobject van de wereldberoemde Chinese 
kunstenaar en activist Ai Weiwei.
Het lichtobject van Ai Weiwei zal op de waterroute van Amsterdam Light 
Festival te bewonderen zijn, die als thema ‘Existential’ heeft. Met 
‘Existential’ worden de bezoekers op een positieve manier gestimuleerd 
om na te denken over wat mensen verenigt en welke rol licht hierin speelt.

Amsterdam Light Festival is het winterse lichtfestijn voor jong en oud. De 
historische binnenstad van Amsterdam is 53 winterdagen het sfeervolle 
decor voor het licht- en waterfestival.

De vaarroute, Water Colors, toont alle kunstwerken in de Amsterdamse 
grachten en de Amstel. Het festival brengt licht gedurende de donkerste 
periode van het jaar en ‘verlicht’ het publiek met kleurrijke kunstwerken. 
Een cultureel festival van licht en water dat de pracht van de stad letterlijk 
in de schijnwerpers zet en de bezoeker in beroering brengt.

De vaarroute met lichtkunstwerken vindt plaats vanaf 30 november 2017 t/
m 21 januari 2018. U maakt de beleving van deze vaartocht compleet door 
het inhuren van een professionele gids. De gids geeft u informatie over de 
vaarroute en de verlichte objecten langs de gehele route. De kosten zijn 
€295 voor de vaartocht van 2 uur. Informeer hiernaar bij onze 
medewerkers als u de reservering maakt!

Boek nu alvast u boot!
Het Amsterdam Light Festival is altijd een drukke periode. Wilt u zeker 
weten dat u bij ons een boot heeft, boek dan nu alvast uw privéboot bij 
Rederij de Nederlanden.

Direct aanvragen

Bekijk onze boten

• Bredero

• Najade

• Proost van Sint Jan

• Multatuli

• Stella Maris

• Theo Kok

• Jacob van Lennep

• Hildebrand

• Peter de Grote

• Wapen van Amsterdam

Type arrangement
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Meer info
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Telefoonnummer 

Email *

Naam *

Wat wilt u weten?

Verstuur
* De aangeboden boot houden wij 
standaard 14 dagen voor u in optie. 
U heeft dus 14 dagen de tijd om te 
beslissen.

Stel ons uw vraag!

Adresgegevens
Rederij de Nederlanden
Singel 279
1012 WG Amsterdam

Open in maps

Contact opnemen met ons
u kunt op verschillende manieren contact opnemen met 
Rederij de Nederlanden. Hieronder vindt u op welke 
manieren u ons kunt bereiken.
Bekijk hier het team van Rederij de Nederlanden.

Openingstijden

Woensdag                                                09:00 t/m 18:00 uur

Dinsdag                                                    09:00 t/m 18:00 uur

Maandag                                                  09:00 t/m 18:00 uur

Zondag                                                     Kantoor gesloten

Zaterdag                                                   09:00 t/m 18:00 uur

Vrijdag                                                      09:00 t/m 18:00 uur

Donderdag                                                09:00 t/m 18:00 uur

* Ons kantoor is open van maandag tot en met zaterdag van 
09:00 tot 18:00 uur. Belt u buiten onze kantoortijden, dan 
neemt onze telefooncentrale uw boodschap aan.

Heeft u gereserveerd? U krijgt 1 dag van te voren het 
telefoonnummer van de schipper zodat u deze kunt bereiken 
als dat nodig is.

Contactgegevens
Tel: 020 42 33 006
Fax: 020 42 33 009
Mail: info@denederlanden.com


