
 

6 belangrijke tips voor het huren 

van een zeiljacht. 
 

1. Wat zijn de belangrijkste aspecten bij het plannen van een zeilvakantie? 

Het maakt niet uit waar je naartoe gaat, het selecteren van de juiste mensen voor je reis 
is cruciaal. Een charterzeilvakantie is iets heel bijzonders en moet zo soepel mogelijk 
verlopen.  
Zo kun je een zeilvakantie met je gezin plannen. Daarbij is het belangrijkste dat de persoon 
die als schipper fungeert met het te huren zeiljacht kan omgaan, zowel onder zeil als op de 
motor. Ook is het handig als er een tweede persoon (de co-schipper) is die ook enige 
ervaring heeft en dus mee kan helpen. Meegenomen, en in sommige landen zelfs verplicht, 
is het als de schipper ook een Vaarbewijs heeft.  
Je kunt ook een zeilvakantie met vrienden/vriendinnen plannen. Ook hier is het belangrijk 
dat er een goede schipper aan boord is en een co-schipper. Bovendien is het dan wel 
handig als alle bemanningsleden goed met elkaar overweg kunnen. Dus het krijgen van 
de juiste "crew" is een beetje zoals de casting voor een goede film.  
Ook het huren van een zeiljacht met een schipper is mogelijk. Hierbij kun je denken aan je 
eigen groep en iemand die je kent en die wel mee wil om als schipper te fungeren. Ken je 
niet zo iemand, dan kun je ook een (lokale) schipper inhuren.  
Is de crew (met of zonder schipper) eenmaal vastgesteld, dan kan er een zeiljacht gehuurd 
worden (zie punt 2).  
Bij het plannen van een zeilvakantie is het natuurlijk belangrijk om te kijken waar je wilt 
gaan zeilen. Een van de leuke aspecten van een zeilvakantie is het plannen vooraf over 
waar je zoal naar toe kunt gaan (route planning) en wat er allemaal te zien/bezoeken is. 
Zo weet eenieder van de bemanning van tevoren waar de reis heen gaat en wat er te 
beleven valt. Uiteraard moet er wel met de wensen van iedereen rekening gehouden 
worden. Bij voorbeeld sommigen zullen er de voorkeur voor geven om bezienswaardigheden 
te bezoeken terwijl anderen liever de hele dag zeilen en voor anker gaan om heerlijk te 
zwemmen etc.  
Het is ook belangrijk van tevoren te bespreken of er aan boord gedineerd wordt of dat je met 
z’n allen uit eten gaat. Hierbij is het te besteden budget voor iedereen verschillend zijn en 
dus van groot belang. 
Dus, met het van tevoren een beetje plannen en de juiste compromissen sluiten is een 
goede vakantie gegarandeerd.  
Uiteraard is de route etc. altijd afhankelijk van het weer en de lokale omstandigheden en het 
is dan ook verstandig om een alternatief te hebben.  
 



2. Welke is het juiste jacht voor u? 

Als het land (en de plaats) van bestemming eenmaal gekozen is, kun je kijken welke 
zeiljachten je daar kunt huren. 
De beste manier om daarachter te komen is om het aan een charteragent te vragen. 
Een charteragent heeft de juiste contacten en weet waar hij de beste jachten voor de beste 
prijs voor je kan huren.   
Om het juiste zeiljacht te kiezen, is het belangrijk om naar je budget te kijken.  
Er zijn verschillende mogelijkheden, bij voorbeeld een ouder en wat goedkoper zeiljacht of 
een nieuwer en iets duurder zeiljacht. Een goede charteragent weet precies waar hij 
goede en betrouwbare jachten kan vinden bij betrouwbare verhuurders.  
Als de crew eenmaal bekend is, weet u ook hoeveel slaapplaatsen er op het te huren 
zeiljacht moeten zijn. Ook is belangrijk of u de voorkeur geeft aan luxe of eenvoud en 
natuurlijk de zeileigenschappen.  
Geef uw wensen door aan de charteragent en hij gaat voor u op zoek naar de 
mogelijkheden en die geeft hij aan u door zodat u daaruit kunt kiezen. 
Uiteraard is zoiets altijd geheel vrijblijvend en pas als u een zeiljacht hebt uitgezocht kan de 
charteragent dit voor u reserveren. Wilt u veel ruimte en comfortabel zeilen, dan is een 
catamaran (mulithull) misschien iets voor u. 
Bij het kiezen van een zeiljacht moet u letten op verschillende aspecten zoals: 
De prijs van het zeiljacht en de bijkomende kosten. Deze bijkomende bestaan meestal 
uit: de eindschoonmaak, de verbruikte brandstof (diesel) eventuele havengelden en 
(optioneel) de buitenboordmotor voor de bijboot. Ook moet je in sommige landen betalen 
voor het beddengoed, handdoeken en toeristenbelasting en soms permits voor nationale 
parken etc.     

3. Heb je, voor het huren van een zeiljacht, een verzekering nodig? 

De twee belangrijkste verzekeringen bij het huren van een zeiljacht zijn de borg en de 
schippersaansprakelijkheidsverzekering. Elk charterzeiljacht is volledig verzekerd. Deze 
verzekering kent een eigenrisico en dit eigenrisico is de borg die u moet betalen. Levert u 
het zeiljacht weer in zonder schade, dan krijgt u die borg weer terug. Heeft u schade 
veroorzaakt dan wordt het schadebedrag ingehouden op uw borg tot maximaal het 
borgbedrag. Het borgbedrag kunt u dus verzekeren waardoor u, bij schade, geen of weinig 
kosten hebt (afhankelijk van bij welke verzekeringsmaatschappij u die borgverzekering 
afsluit). 
Gaat er een kennis van u mee als schipper dan is het aan te raden om voor hem ook een 
schippersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dit om eventuele latere argumenten 
te voorkomen. 
Naast de borgverzekering is het ook belangrijk om een reisverzekering en/of een 
annuleringsverzekering (zeker voor de schipper) af te sluiten. Zo’n annuleringsverzekering 
garandeert dat als de schipper niet in staat is om naar de bestemming te komen en er dus 
niet gevaren kan worden, de reiskosten niet verloren gaan.  

4. Hoeveel ervaring heb je nodig als je een zeiljacht wilt huren? 

Als u zelf de schipper bent, wees dan realistisch en bekijk uw zeilcapaciteiten. Alleen 
wanneer u zeker bent van uw kennis en dat u goed om kunt gaan met het te huren zeiljacht, 
kunt u gaan genieten van een ontspannen vakantie.  
In de meeste landen is het voldoende voor de schipper om (i.p.v. een officieel Vaarbewijs 
ll) een Vaardigheidsbewijs/P.o.C.(Proof of Competence) te hebben. Alleen in Kroatië, 
Slovenië en Montenegro is een officieel Vaarbewijs ll oftewel een ICC vereist. (Dit wordt 
echter in steeds meer landen vereist). In Griekenland is ook voor de co-schipper een P.o.C. 
vereist, dit kan echter ook ter plaatse geregeld worden.  
Wanneer u een zeiljacht met een lokale schipper huurt, kunt u achteroverleunen en 
ontspannen terwijl de schipper voor u vaart. Wilt u meehelpen, dan kan dat i.o.m. de 
schipper meestal wel en zelfs zeilles is soms mogelijk.  



5. Waar moet u rekening mee houden met betrekking tot het charterseizoen en het 
weer ter plaatse? 

Als u, in de Middellandse Zee, aan het begin van het charter seizoen (eind april/mei) een 
zeilvakantie wilt boeken moet u er rekening mee houden dat het nog niet overal schitterend 
mooi zeilweer kan zijn. Ook de watertemperatuur (om te zwemmen) kan nog aan de ‘koude’ 
kant zijn. In de zomer is het in de Middellandse Zee prima om van een heerlijke en zonnige 
zeilvakantie te genieten. Wel moet u erop voorbereid zijn dat er in bepaalde landen in 
bepaalde maanden wel eens een harde wind en regen/onweersbuien kunnen zijn. Van 
tevoren even Googelen kan u een hoop narigheid besparen. Ook uw charteragent kan u 
vertellen waar, wanneer en wat de beste gebieden zijn. In de winter kunt u het beste naar 
de eilanden in de Atlantische Oceaan (zoals de Canarische Eilanden, de Azoren of de 
Kaapverdische eilanden) gaan. Iets verder weg is de Caribbean een goed alternatief.  
Uiteraard moet u zich altijd goed aanpassen aan de plaatselijke weersomstandigheden en 
passende kleding en zon bescherming meenemen.  

6. Waar moet u rekening mee houden voordat u afreist naar de plaats van bestemming 
waar uw gehuurde zeiljacht op u ligt te wachten? 

Voor u vertrekt is het handig om voldoende tijd te nemen om stress te voorkomen. Zorg 

ervoor dat er op het vliegveld waar u aankomt een taxi op u staat te wachten die u naar uw 

zeiljacht of plaatselijke kantoor brengt. Uw charteragent kan dit voor u regelen. Meestal 

komt u vroeg aan op de plaats van bestemming en moet u wachten om in te checken 

(meestal pas om 17.00 uur) Dit geeft u echter wel de mogelijkheid om te acclimatiseren, een 

kopje koffie te drinken, de (haven) omgeving te verkennen en misschien alvast wat 

boodschappen te doen.  

Als u inpakt voor uw zeilvakantie bedenk dan dat er niet veel opbergruimte in een zeiljacht is. 

Dus inklapbare koffers of plunjezakken zijn de beste oplossing. 

Afhankelijk van waar je naartoe gaat kies je de juiste kleding voor het heersende weer op 

de plaats bestemming. Aan boord is het verstandig om boots/sportschoenen te dragen 

maar zeker geen schoenen met zwarte zolen (die kunnen afgeven). Een dun windjack (voor 

de iets koudere dagen/avonden), een zonnehoed, zonnebril en een goede 

zonnebrandcrème is een must. Heb je medicatie nodig zorg dan hiervan voldoende mee te 

nemen. Aan boord zijn een EHBO-kit en de nodige veiligheidsmiddelen aanwezig, zo ook 

navigatiekaarten, een GPS/plotter en Pilots van dat gebied. Vergeet vooral niet je 

paspoort mee te nemen en informeer van te voren wat de visumvereisten zijn. 

De meest betrouwbare informatie over de regelgeving van elk land kan worden gevonden 

op:  Vakantie en reizen | Rijksoverheid.nl. 

 

We hopen dat we het plannen van uw zeilvakantie iets eenvoudiger voor u hebben gemaakt 

en staan altijd tot uw beschikking als u nog vragen heeft. 

Om de beste charter aanbieding voor uw favoriete bestemming te krijgen, vult u gewoon 

even het aanvraag formulier in: Informatie aanvragen | voor een zeilvakantie, flottielje en 

bareboat zeilen. Of u stuurt ons een mailtje met uw wensen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantie-en-reizen
https://specialfeeling.nl/informatie-aanvragen/
https://specialfeeling.nl/informatie-aanvragen/
mailto:info@specialfeeling.nl

