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Onze boten

kano, 1 persoon kano, 2 personen

fluisterboot, 8 personenCanadees, 3 personen

Prijzen en voorwaarden

Kano’s 1 uur 1,5 uur 2 uur dag
Kanovaren prijs p.p. € 5,00 € 7,50 € 10,00 € 12,00

• De huurprijs geldt per persoon en is inclusief BTW, routekaart, waterdichte 
tas en zwemvesten.

Fluisterboten 1 uur 2 uur 4 uur dag
8-persoons fluisterboot* € 30,00 € 60,00 € 75,00 € 150,00

*Per fluisterboot is standaard een borg van € 100,00 van toepassing.

• De huurprijs geldt per boot en is inclusief BTW, routekaart en zwemvesten.
• Legitimatie verplicht.

Openingstijden

Maandag: 13.00 - 20.00 uur. 
Dinsdag t/m Zondag: 10.00 - 20.00 uur.
Afwijkende tijden buiten de openingstijden zijn na een reserverings- 
aanvraag in overleg mogelijk. Vanaf oktober tot en met februari zijn  
wij alleen op afspraak geopend.

Ons adres

Je vindt ons in het centrum van Utrecht aan de 
Oudegracht 4 aan de werf, 3511 AM Utrecht, zo’n 150 
meter voorbij de Pathé Rembrandt bioscoop.

Reserveren 

Reserveer online via www.kanoverhuurutrecht.nl 
of bel met 030 236 79 05 of 06 13 26 63 80.

Our boats

canoe, 1 person canoe, 2 persons 

electric boat, 8 personsCanadian, 3 persons

Prices and terms & conditions 

Canoes 1 hour 1,5 hour 2 hour day
Canoe rental price p.p. € 5,00 € 7,50 € 10,00 € 12,00

• The rental price is per person and includes VAT, route map, waterproof bag 
and life jackets.

Electric boats 1 hour 2 hour 4 hour day
8-person electric boat* € 30,00 € 60,00 € 75,00 € 150,00

*A standard deposit of € 100,00 is required per electric boat.

• The rental price is per boat and includes VAT, route map and life jackets.
• ID required.

Opening hours

Monday: 13.00 - 20.00 hours. 
Tuesday through Sunday: 10.00 - 20.00 hours. 
Special opening hours are possible in consultation after booking  
requests. Between October and February we are open only on request.

Our address

You can find us in Utrecht city centre at Oudegracht 4 at the wharf,  
3511 AM Utrecht, about 150 metres past the Pathé 
Rembrandt cinema.

Bookings 

Book online at www.kanoverhuurutrecht.nl
or call +31(0)30 236 79 05 or +31(0)6 13 26 63 80.
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extra leuk:
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arrangementen
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packages


