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Wij dorn er alles aan offl uw v*rbfijf zc
plezi*rig en n:akk*li.1k n"l*gelijk te rnakefi,
Dir havenln*ester ral ery$or zorgefi dat u *en
gcsehikte plek krijgt aangewezsft. l-'li.! is steeds
her*rkb*xr *nder nummer +3'l{0Xi1 SS7S58&

en doorgaans van 17.0* - 'l $.0S *ur aanirycrie
in de haven.

Liggeld en t**risterrhelastinE
U betaalt bij aankornst. Het tarisf is € 1 ,5fi p*r
strekkende meter schip per nacht. Dat is
inrli:sief ilet qt bruik van str*oln en vrater. De
i*eristenbelastlng ber:lraagt per per*o*n p*r
nacht € 0,75"

ln tlnze i:aven zijn de volgend* fncilit*lt*n
aanwezig:
. Toilei inaast clubhr"ris, dag en narht
bereikbaar)

" Douche (naasi clLri:huis, dag en nacht
bert: ikbaar)
. Afu alc*ntainei- {parkeerterrein}
. Speelter:"ein r,*or kinderen

Uitgang
lndien u het {errein wiit ver{aien dient r-r bry h*t
hek op h*t t*etsenb*rd de code ... .. ......
(opvraagbaar bi; de he venmeester) in t* tikken
waarna het hek opengaat. l"{et hek sluit aieh
'tnreer vanzelf. Op dezelfde n'l*nie| k*xt u cok
r,veer binnenkornen.

Restaurant
De Blegwejl_Ujg, bevindt zich op loopafstand
(1,5 km - lSminuten). Reserveren is wel aan te
raden. Het adres is F,rommenhoek 1 1 , 's-

Heftogenbosch, telefoon +31 (0)736448060,
zie verder www.deblauwesluis.nl
Eetcafe D_g$ter, op ca 3 krn afstand aan de
Burgermeester de Bekkerstraat 29 in Empel
Cafelaria Het,Vos-ie, Groote Wielenlaan 391

Rosmalen, naast supermarkt AH.

Supenrrarkt
U vindt een supermarkt aan de Groote
Wielenlaan 385 te Rosmalen.
Er is daar ook een $nackbar. een Etos en een

Gall en Gall.
Een ander klein winkeicentrum nahij de Brink 5

in Empel, ongeveer 25 minuten lopen. U vindt
daar een warme bakker, een supermarkt, een
cafetaria, een apotheek en een pizzeria.

Busvenhinding
De dichtsibijzi.lnde bushalie is 15 minuten
lopen, zie tek*ning hieronder.

'';" - '- '

*ns fi*ub&luic
Als het *iui:s*hip open is, kunt u tsilon betaling
*onsumpties gebruiken. U mag er ook rustig
zitterr. hct ',rrrplicht Lr tot nlets.

Medische hulp
Huisarlspraktijk De Groote Wielen
+31 (0)735223S1 00
IVD Huisarts 06 47773477
Tandarts Mond rnedisch centrum Empel
+31 (0)736426565

Graag aandacht vci*i- onderstaanrle punien;
. U mag, indien nodig, water innemen. Slang
vooraf goed doorspoelen!
. Er rnag geen leidingwater worden gebruikt
om de boot te wassen.
. De elektra- en wateraansluiting op de steiger
wordt u door de havenmeester aangewezen.
. Honden moeten zowel op de steiger als r:p
l'let h aventerrein wr:rden a an gelijnd, ontla stin g

in een plastic zakje in de daarvoclr bestenrde
afvalbakken.
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. Door passanten n:cgen gedurende het verblijf
in de haven geen onderhoudswerkzaamheden
aan hun schip worden gedaan, met
uitzerndering van noodreparaties i.o.m.
havenrneester.
. Huishoudelijk afual kunt u deponeren in de

container op het haventerrein. Betreden van
het terrein en de accommodaties is geheel
voor eigen risico.

Heeft u nog vragen stel ze gerust aan de
havenmeester of zijn of haar vervanger,
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