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WELKOM BIJ NEPTUNUS 

Wij doen er alles aan om uw verblijf zo 

plezierig en makkelijk mogelijk te maken. 

De havenmeester zal ervoor zorgen dat u een 

geschikte plek krijgt aangewezen. Hij is steeds 

bereikbaar onder nummer +31(0)618979588 

en doorgaans van 17.00 – 19.00 uur aanwezig 

in de haven. 

Liggeld en toeristenbelasting 

U betaalt bij aankomst. Het tarief is € 1,25 per 

strekkende meter schip per nacht. Dat is 

inclusief het gebruik van stroom en water. De 

toeristenbelasting bedraagt per persoon per 

nacht € 0,75.   

In onze haven zijn de volgende faciliteiten 

aanwezig: 

. Toilet (naast clubhuis, dag en nacht 

bereikbaar) 

. Douche (naast clubhuis, dag en nacht 

bereikbaar) 

. Afvalcontainer (parkeerterrein) 

. Speelterrein voor kinderen   

Uitgang 

Indien u het terrein wilt verlaten dient u bij het 

hek op het toetsenbord de code ……….. 

(opvraagbaar bij de havenmeester) in te tikken 

waarna het hek opengaat. Het hek sluit zich 

weer vanzelf. Op dezelfde manier kunt u ook 

weer binnenkomen.  

Restaurant 

De Blauwe Sluis, bevindt zich op loopafstand 

(1,5 km - 15minuten). Reserveren is wel aan te 

raden. Het adres is Krommenhoek 11, ‘s-

Hertogenbosch, telefoon +31(0)736448060, 

zie verder www.deblauwesluis.nl 

Eetcafé De Ster, op ca 3 km afstand aan de 

Burgermeester de Bekkerstraat 29 in Empel 

Cafetaria Het Vosje, Groote Wielenlaan 391 

Rosmalen, naast supermarkt AH. 

Supermarkt 

U vindt een supermarkt aan de Groote 

Wielenlaan 385 te Rosmalen.  

Er is daar ook een Snackbar, een Etos en een 

Gall en Gall. 

Een ander klein winkelcentrum nabij de Brink 5 

in Empel, ongeveer 25 minuten lopen. U vindt 

daar een warme bakker, een supermarkt, een 

cafetaria, een apotheek en een pizzeria. 

 

 

Busverbinding 

De dichtstbijzijnde bushalte is 15 minuten 

lopen, zie tekening hieronder.  

 
Ons Clubhuis 

Als het clubschip open is, kunt u tegen betaling 

consumpties gebruiken. U mag er ook rustig 

zitten, het verplicht u tot niets.  

 

Medische hulp 

Huisartspraktijk De Groote Wielen 

+31(0)7352236100 

IVD Huisarts 06 47773477 

Tandarts Mond medisch centrum Empel 

+31(0)736426565 

 

Graag aandacht voor onderstaande punten: 

. U mag, indien nodig, water innemen. Slang 

vooraf goed doorspoelen! 

. Er mag 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 op 

het haventerrein worden aangelijnd, ontlasting 

in een plastic zakje in de daarvoor bestemde 

afvalbakken. 

 

http://www.deblauwesluis.nl/
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. Door passanten mogen gedurende het verblijf  

in de haven geen onderhoudswerkzaamheden 

aan hun schip worden gedaan, met 

uitzondering van noodreparaties i.o.m. 

havenmeester. 

. Huishoudelijk afval 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.

 

 

 

 

 


