
 
 

Charterovereenkomst Starlight Delight Cruises 
• Arrangementen (+ prijzen) 

Via ‘Starlight Yachting Delight’ kan je verschillende trips boeken. Alle arrangementen omvatten de huur 
van het jacht met kapitein. 

1) De Oude Leie XL 
- vertrek vanuit Deinze (gratis parking op wandelafstand), via de Leie naar het 

Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Brugge, om dan via de ringvaart de Oude Leie op te 
varen en na enkele uren weer aan te komen op de vertrekplaats (volledige Oude Leie wordt 
afgevaren!) 

- de tocht duurt ongeveer 6 uur 
- 3 snelvaartzones inbegrepen 
- prijs: 1000 euro 

 
2) De Oude Leie XXL 

- omvat de tocht De Oude Leie XL + een tocht door een stuk van de stad Gent 
- vertrek vanuit Deinze (gratis parking op wandelafstand), via de Leie naar het 

Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Brugge, om dan via de ringvaart af te varen naar de 
Ketelvest, de Bijloke, het oud gerechtsgebouw, de Krook, de Vooruit, Kinepolis Gent,… 
Verder varen we via de Schelde naar Merelbeke om dan via de ringvaart voorbij de 
Ghelamco arena te varen. Daarna gaan we de Oude Leie op. Na enkele uren komen we weer 
aan op ons vertrekpunt in Deinze. (De volledige Oude Leie wordt afgevaren!) 

- 4 snelvaartzones inbegrepen 
- de tocht duurt ongeveer 8 uur 
- prijs: 1.200 euro 

 
3) Daguitstap naar Brugge 

- Vertrek vanuit Deinze (gratis parking op wandelafstand), via de Leie naar het 
Schipdonkkanaal om dan het kanaal Gent-Brugge te nemen. 

- Na een korte stop in de jachthaven van Brugge keren we terug naar Deinze. 
- De tocht neemt een hele dag in beslag. 
- Prijs: 1.000 euro 
 

4) Daguitstap naar Kortrijk 
- Vertrek vanuit Deinze (gratis parking op wandelafstand), via de Leie naar 

Kortrijk. 
- Op deze tocht nemen we 2 sluizen nl in Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. 
- Na een korte stop in Kortrijk keren we terug naar Deinze. 
- De tocht neemt een hele dag in beslag. 
- Prijs: 850 

 
5) Een trip op maat 

- Wil je een trip waarbij je op een andere locatie wil op- of afstappen? 
- Wil je een fotosessie op de boot? 
- Wil je bij een arrangement een fotograaf? 
- …. 



 
 

- Alles is bespreekbaar en er wordt een offerte op maat gemaakt. 
 

In de prijzen zijn BTW, brandstof, taksen… inbegrepen.  

De prijs is per vaartocht. Indien er een persoon minder komt dan opgegeven blijft de prijs ongewijzigd! 

Snelvaart is inbegrepen in de prijs. Er dient rekening gehouden te worden met het scheepverkeer. 

• Een trip boeken 
 

- vul het digitale aanvraagformulier in 
- ‘Starlight Yachting Delight’ checkt of de datum die werd doorgegeven beschikbaar is en stuurt 

een bevestigingsmail met contract terug 
- het ingevulde en ondertekende contract wordt binnen de 7 dagen teruggestuurd 
- de charterreservering wordt bevestigd na betaling. 

Het is mogelijk om gans het jaar door te varen.  

Bij een boeking gaat de vaart altijd door, ook bij lichte tot matige regen. De boot kan volledig wind- 
en waterdicht gemaakt worden en is voorzien van verwarming mocht het te koud zijn.  

Bij mist en stormweer (+5Bft / hagel) varen we om veiligheidsredenen niet uit. We zoeken dan 
samen naar een nieuwe datum. 

• Reglement 
- Gasten engageren er zich toe om op de afgesproken datum, tijdig aanwezig te zijn op de 

afgesproken plaats. 
- Aan boord komen in een rolstoel is niet mogelijk gezien de opstap te groot is.  
- Dieren worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. 
- Bij aankomst krijgen de gasten alle nodige uitleg over de boot en de veiligheidsmaatregelen. 
- Bij het opstappen wordt gevraagd om de schoenen uit te doen. 
- Tijdens het varen (niet tijdens de snelvaart!) kan men op het bovendek gebruik maken van de 2 

ligbedden.  
- Kinderen dienen STEEDS vergezeld te worden van hun ouders! Zwemvesten zijn verplicht op 

het bovendek indien ze niet kunnen zwemmen. Vraag er naar bij een boeking. 
- Er wordt geen toelating gegeven om te vissen. 
- Indien iemand van de opvarenden over een Algemeen Stuurbrevet beschikt kan op de door ons 

aangegeven plaatsen het stuur even worden overgenomen. Bij snelvaart wordt hiervoor nooit 
toestemming gegeven. 

- Alcoholische dranken worden met mate gebruikt! 
 

• Eten en drinken 
- Standaard dranken zijn aan boord te verkrijgen aan democratische prijzen (zie prijslijst). 
- Er mogen geen dranken meegebracht worden door de gasten.  
- Indien er uitzonderlijke dranken worden meegebracht dan wordt 15 euro kurkgeld per fles 

aangerekend. 
- De dranken en eventuele extra’s worden op het einde van de dag aan boord afgerekend. Er 

kan met de kaart betaald worden. 

 



 
 

Catering kan voorzien worden op vraag 

Prijslijst dranken & versnaperingen: 

• CHAMPAGNE 
 

v Vrancken :    45,00 euro 
 

• BIER 
 

v Jupiler 33cl :   2,00 euro 
v Jupiler 33cl. 0.0% :   2,00 euro 
v Carlsberg 33cl 5.5% :  2,00 euro  

  
• FRISDRANKEN 

 
v Bronwater – plat 33cl :  2,00 euro 
v Bronwater – bruis 33cl :  2,00 euro 
v Coca-Cola 33cl :   2,00 euro 
v Coca-Cola Zero 33cl :  2,00 euro 
v Fanta 33cl :    2,00 euro 
v Fruitsap 33cl :   2,00 euro 

 
• VERSNAPERINGEN 

 
v Chips Lays :   2,00 euro 
v Aperitief schotel /4p :  20,00 euro 

 
• KURKRECHT 

 
v Per fles :    15 euro 

 


