
Watersportverhuur- en verkoopbedrijf “De Arne”

Kom genieten 
op het 

Veerse Meer!
Sloepen, Zeilboten, Kajuit z

eilboten,

Motorbootjes, W akeboard
en en meer!

6 dagen per week geopend!

Watersportverhuur “De Arne” is 
gevestigd bij jachthaven Oranjeplaat 
te Arnemuiden. 

De centrale ligging van de jacht-
haven is de perfecte startplaats 
voor een heerlijk dagje varen op het 
VVeerse Meer. Het Veerse Meer is uitgestrekt en biedt naast de 
eilandjes een schakering van verschillende oevers, zandstranden, 
bossen, dijken en begroeide oevers. 

Niet alleen voor verhuur bent u bij ons aan het juiste adres.
Een beschrijving van onze diensten en producten:

•  Grote watersportwinkel met ruim assortiment
•  Nieuwbouw en reparatie van boten
•  •  Verkoop / service Yamaha buitenmotoren
•  Verkoop / service Yanmar dieselmotoren
•  Winsterstalling binnen en buiten
•  Botenlift tot 12 ton
•  Zeilmakerij
•  Lakwerkzaamheden jachten

Heb jij zin om tijdens je vakantie te leren zeilen? 
Bij ons kan dat! Je kunt kiezen tussen een cursus 
van twee halve dagen, of een weekcursus van 5 
halve dagen. Je leert tijdens de lessen zeilen in 
een optimist of open kielboot onder begeleiding 
van een ervaren instructeur. 

Kijk voor meer 
informatie op onze 
website, 
www.wsbdearne.nl

Op de A58 neemt u afslag nr. 37 
Arnemuiden / Nieuw en Sint 
Joostland. Bij de rotonde rijdt u 
rechtdoor Arnemuiden binnen. 
Blijf rechtdoor rijden (het spoor
over) tot de kruising met de 
OOranjepolderseweg. Bij deze
kruising gaat u rechtsaf richting jachthaven
Oranjeplaat. Op het terrein van de jachthaven neemt u de eerste 
weg links, waarna u uitkomt op een groot parkeerterrein. 
Via het fietspad loopt u langs het Veerse Meer naar de steigers 
van de Arne!

09.00 uur - 12.15 uur
13.15 uur - 17.30 uur
Zaterdag is er geen dagverhuur

tel:  0118-601419
web:  www.wsbdearne.nl
e-mail:  dearne@zeelandnet.nl
MMuidenweg 2 4341 PZ Arnemuiden

facebook.com/wsbdearne

facebook.com/2.0systemdearne

Leer zeilen 
in je vakantie!

NIeuw bij de arne!
cable wakeboarden 2.0
NIeuw bij de arne!

cable wakeboarden 2.0
NIeuw bij de arne!

cable wakeboarden 2.0
Welkom bij de Arne

Locatie

Openingstijden Zeillessen



16m2 vergrote B.M. gaffeltuig
Per dag:      € 69,00
Per week:     € 335,00
Per halve dag:*  € 57,00
Minimaal 2 uur:*  € 47,00

Oranjeplaat polyester 18m2 torentuig
Per dag:Per dag:      € 69,00
Per week:     € 335,00
Per halve dag:*  € 57,00
Minimaal 2 uur:*  € 47,00

Sailer 660
Per dag:      € 83,00
Per week:     € 399,00
Per halve dag:Per halve dag:*  € 73,00
Minimaal 2 uur:*  € 60,00

Belz 620
Per dag:      € 83,00
Per week:     € 399,00
Per halve dag:*  € 73,00
Minimaal 2 uur:*  € 60,00

OptimistOptimist
Per dag:      € 47,50
Per week:     € 180,00
Per halve dag:*  € 37,50

Catamaran Hobbiecat 16
Per dag:      € 105,00
Per halve dag:*  € 80,00

** geen reservering mogelijk

Jeugdzeillessen in optimist of open zeilboot
Per 1/

2 
dag:    € 40,00

5 dagdelencursus: € 160,00
 
Privé zeilles (inclusief open zeilboot en instructeur)
Per dag:      € 155,00
Per Per 1/2 dag:    € 105,00

Per dag
Zwemvest:     € 4,00
Surfpak :      € 7,50
Zeilpak compleet: € 7,50
Zeiljas of broek:  € 5,00
Dektent/kleed:  € 7,50
B.b. motor:B.b. motor:     € 20,00   per week: € 90,00 

Motorboot met buitenboord motor
Per dag:      € 95,00 incl. brandstof
Per halve dag:*  € 75,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 55,00 incl. brandstof

Motorboot met buitenboord motor en stuurconsole
Per dag:      € 110,00 incl. brandstof
Per halve dag:Per halve dag:*  € 95,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 65,00 incl. brandstof

Motorboot met buitenboord motor en stuurconsole + 
(20pk + zonnescherm)
Per dag:      € 135,00 incl. brandstof
Per halve dag:*  € 110,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 75,00 incl. brandstof

FamiliebootjeFamiliebootje
Per dag:      € 150,00 incl. brandstof
Per halve dag:*  € 120,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 95,00 incl. brandstof

Oud huijzer 560
Per dag:      € 155,00 incl. brandstof
Per halve dag:*  € 115,00 incl. brandstof
Per avond:*    € 85,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 80,00 incl. brandstof

Sloep Cressent Allure 21 FT
Per dag:Per dag:      € 195,00 incl. brandstof
Per halve dag:*  € 125,00 incl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 93,00 incl. brandstof

Sloep Cressent Allure 26 FT (10-12 pers)
Per dag:      € 250,00 excl. brandstof
Per halve dag:*  € 185,00 excl. brandstof
Minimaal 2 uur:*  € 115,00 excl. brandstof

Spirit 28 (6 slaapplaatsen)
Per dag:      € 180,00
Per weekend:   € 350,00
Per midweek:   € 525,00
Per week:     € 820,00
 
Kievit 680 (4 slaapplaatsen)Kievit 680 (4 slaapplaatsen)
Per dag:      € 135,00
Per weekend:   € 247,50
Per midweek:   € 395,00
Per week:     € 500,00

Zeilboten Open motorboten Kajuit-zeilboten

Zeillessen

Zeil-attributen
Sloepen
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