Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij slecht weer?
De sloep wordt bij regen door de schipper volledig
overkapt, zowel aan de bovenkant als aan de
zijkanten. De zijkanten zijn voorzien van ramen
waardoor u naar buiten kunt kijken. Zo zit u dus
hoog en droog als het regent. De vaarttocht gaat dus
door, tenzij Sloep Huren Utrecht anders bepaald.
Zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

Zijn er op- en afstap
mogelijkheden onderweg?
Er zijn zeker op- en afstap mogelijkheden onderweg.
Wij raden de volgende locaties aan: Ledig Erf,
Bilstraat bij de Wittenvrouwenbrug, Bemuurde
Weerd, park Lepelenburg. U kunt altijd overleggen
met ons als u ergens specifiek wilt afstappen.

Mag ik zelf hapjes en drankjes
meenemen?
Bij Sloep Huren Utrecht kunt u alle catering zelf
meenemen. Dit kan variëren van zelf hapjes en
drankjes meenemen tot met de sloep afhalen bij
een restaurant langs de gracht. Het is ook mogelijk
om catering bij ons af te nemen, zie hiervoor ons
cateringoverzicht.

Kan catering van te voren afgeleverd of
opgeslagen worden?
Sloep Huren Utrecht heeft helaas geen eigen
opslagruimte aan de gracht. Ook op de sloep zelf
is geen ruimte voor opslag omdat deze stipt op tijd
aan komt varen. Van te voren catering afleveren is
daarom helaas niet mogelijk.

Is er een tafel aan boord?
Alle sloepen hebben een motorkist aan boord, dit
is een oppervlak van circa 1 bij 0,7 meter waar u
etenswaar en drank op kunt zetten. Wanneer u
catering bij ons afneemt waarbij een grote tafel
nodig is, zal deze aanwezig zijn. Het staat u ook vrij
zelf een klein tafeltje mee te nemen.

Is er koeling / verwarming / elektra / wc
aan boord?
De sloepen van Sloep Huren Utrecht waren
oorspronkelijk reddingssloepen, deze zijn dus niet
uitgerust met koeling, verwarming of wc. Alleen
onze grootste sloep, de Hollander, heeft beschikking
over twee stopcontacten. De overige sloepen
hebben geen elektriciteit aan boord. Voor sanitaire
stops kunnen we onderweg op meerdere locaties
aanleggen.

Kan er muziek gedraaid worden
aan boord?
Helaas verbiedt de gemeente Utrecht enige vorm
van versterkte muziek aan boord van onze sloepen
in verband met overlast voor de grachtbewoners.
Een akoestische gitaar, accordeon of zelf een lied
zingen mag echter wel.

Wat is de standaard vaarroute?
Bij 1.5 uur varen:
Gaardbrug (Oude Gracht 177) - Ledig Erf Catharijnesingel (doodlopend) - Singel rond het
centrum - Bemuurde Weerd - Oude Gracht Gaardbrug

Bij 3 uur varen:
Gaardbrug (Oude Gracht 177) - Ledig Erf Catharijnesingel (doodlopend) - Kromme Rijn tot A27
- Singel rond het centrum - Bemuurde Weerd - Oude
Gracht - Gaardbrug

Bij 4 uur varen is dit een van de mooiste routes:
Gaardbrug (Oude Gracht 177) - Ledig Erf - Kromme
Rijn tot theehuis Rhijnauwen - Singel rond het
centrum - Bemuurde Weerd - Oude Gracht Gaardbrug
De vaarroute is uiteraard altijd te wijzigen in overleg
met de schipper. Neem voor bijzondere wensen van
te voren contact op met Sloep Huren Utrecht.
lees verder

Waar kan ik parkeren?
Parkeergarage Springweg ligt 100 meter ten westen
van de Oude Gracht.
Door middel van een voetgangersdoorgang loopt u
direct naar onze opstapplaats aan de Oudegracht.
U kunt de locatie van de parkeergarage op deze
Google-maps kaart zien:
http://tinyurl.com/parkeren-gaardbrug
De dichtstbijzijnde invalidenparkeerplaats bevindt
zich op de Mariaplaats. Een parkeerplaats naast het
Conservatorium en twee anderen nabij
huisnummer 48.

Hoe komen mindervaliden bij de
opstapplaats op de werfkade?
U moet er rekening mee houden dat u met een
steile trap op de werf komt waar de sloep klaar ligt.
Aan deze trap zijn echter wel leuningen. Er is ook
ruimte voor twee ondersteunende begeleiders op de
trap. Mocht dit niet voldoen dan kunt u opgehaald
worden bij de werf voor de Winkel van Sinkel.
Hier ligt een tunnel van het straatniveau naar het
werfniveau zonder trappen. Gelieve vooraf aan ons
kenbaar te maken als u hier gebruik van wilt maken.

Kan ik tijdens mijn bruiloft varen
met een sloep?
U kunt zeker tijdens uw bruiloft varen met een sloep.
Neem contact met ons op om de bijzonderheden
door te nemen.

Er is een jarige, mag ik de boot versieren?
De boot mag versierd worden met ballonnen en
slingers. Neem even contact op als u wilt dat we
hiervoor eerder aanwezig zijn.

Mag ik mijn hond meenemen aan boord?
Een hond die zich netjes gedraagt aan boord
is geen probleem.

