
Aanvraagprocedure voor vaartochten 

 
Wie kan aanvragen? 
VaarKracht biedt een dagje varen aan voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en 
eventueel na overleg voor nabestaanden. 
Onze richtlijnen worden soepel gehanteerd. Bij ex-kankerpatiënten denken we aan de 
periode dat men nog onder controle staat. In de regel is dat vijf jaar na de laatste 
behandeling. Tien jaar komt ook voor. 
 
 

De grootte van het gezelschap 
De patiënt mag anderen meenemen. In het algemeen kunnen we gezelschappen van 
maximaal zes personen een vaartocht aanbieden. De grootte van het gezelschap is 
afhankelijk van het schip en de vaartocht. Het aantal personen wordt op de website 
vermeld. Het aantal kinderen is in overleg. 
 

Een vaartocht aanvragen? 
De vaartochten staan op de VaarKalender waarbij we de PrivéVaartochten en de 
GroepsVaartochten apart gepubliceerd zijn. 
De aanvraag verloopt via de website, door gebruik te maken van het 
aanvraagformulier. De patiënt zelf of iemand anders kan de aanvraag namens de 
patiënt doen. 
 

PrivéVaartochten 
Vraagt u een PrivéVaartocht aan, dan brengen wij de aanvrager in contact met de 
schipper en kan een datum om mee te varen worden afgesproken. 
Kan de vaartocht om een reden niet doorgaan, dan kan in overleg met de schipper 
een nieuwe datum afgesproken worden. Lukt dat niet, dan kan VaarKracht de 
aanvrager in contact brengen met een andere schipper om zo alsnog een vaardag af 
te spreken. 
Komen de wensen van de aanvrager niet overeen met wat er aan vaartochten 
aangeboden wordt, dan kan de aanvrager dat op het aanvraagformulier (website) 
aangeven. VaarKracht kijkt dan of er een schipper in het bestand staat die wel of 
beter aan de vraag kan voldoen.  
 

GroepsVaartochten 
De GroepsVaartochten staan eveneens op de website gepubliceerd. 
De aanvrager kan aan de hand van het programma zien wat deze kan verwachten. 
Er is een grote variatie in schepen en daarmee in comfort aan boord. 
Er zijn vaartochten met sloepen, motorboten, zeilschepen, charterschepen, etc. 
Het maximaal aantal gasten per aanvrager staat in het programma vermeld. 
 

Patiëntenverenigingen en zorginstellingen 
Patiëntenverenigingen en zorginstellingen kunnen zich eventueel aanmelden met een 
groter gezelschap. Daarbij gaan wij er van uit dat het gezelschap minimaal uit 50% 
patiënten bestaat. Patiënten zijn zoals eerder in dit document omschreven. 
 
De persoon die het gezelschap vertegenwoordigt doet de aanvraag via de website, 
en maakt gebruik van het aanvraagformulier. De aanvrager vermeldt daarbij dat het 



om een gezelschap van een patiëntenvereniging of zorginstelling gaat met een x 
aantal personen. 
Nadat de aanvraag met VaarKracht is besproken, ontvangt de aanvrager een 
verzamel-deelnemeformulier. Daarop worden alle gasten geregistreerd en wordt per 
mail retour aan VaarKracht gestuurd.  
Dit formulier ontvangen we uiterlijk twee weken voor de vaardatum. 
 
Voor het genoemde aantal personen worden schepen of ruimte op een schip 
gereserveerd, resp. beschikbaar gehouden. 
Met het inzenden van het aanvraagformulier geeft het gehele gezelschap akkoord op 
de gestelde voorwaarden en m.b.t. het maken en gebruik van foto’s en films. 
 

Exclusieve GroepsVaartochten 
Patiëntenverenigingen en zorginstellingen kunnen een exclusieve vaartocht 
aanvragen. De gasten varen dan op een schip, vaargebied en datum dat met 
VaarKracht is afgesproken. De voorwaarden en richtlijnen zijn zoals in dit document 
beschreven. 
Aan exclusieve vaartochten zijn kosten verbonden die door de patiëntenverenigingen 
of zorginstellingen mede worden gefinancierd. De kosten zijn afhankelijk van de 
charterkosten en de kosten van de catering. VaarKracht doet een voorstel over de 
kostenverdeling. De patiëntenverenigingen of zorginstellingen ontvangt een factuur 
met het afgesproken bedrag. De factuur is voor de vaardatum betaald. 
 
 

Onkostenvergoeding 
De vaartochten worden kosteloos aan de gasten aangeboden. Dit geldt ook voor de 
(grotere) gezelschappen die via de patiëntenverenigingen en zorginstellingen worden 
aangemeld.  
Omdat deze groepen een relatief groot beslag leggen op de beschikbare plaatsen op 
de schepen, wordt verwacht dat het genoemde aantal gasten ook daadwerkelijk 
komt. Meldt een groep zich af, komen er beduidend minder personen, of komt de 
groep helemaal niet, dan wordt de patiëntenvereniging of zorginstelling onkosten in 
rekening gebracht. Het aantal gasten en het bedrag van de onkosten wordt bij de 
aanmelding afgesproken. De patiëntenvereniging of zorginstelling ontvangt na de 
vaartocht een factuur die binnen dertig dagen betaald dient te zijn. 
 
 

Hoe vaak vaart u mee? 
VaarKracht biedt de vaartochten graag iedereen aan die leeft met kanker. 
Het heeft onze voorkeur dat er mensen meevaren die dat voor de eerste keer doen. 
Gasten die in het vaarseizoen voor de eerste keer meevaren genieten voorrang. 
Gasten die al eerder en of meerdere malen in het seizoen hebben meegevaren 
komen bij een aanvraag eerst op een reserve lijst. Ongeveer een week voor datum 
wordt gekeken of deze gasten alsnog meekunnen. Dit is wanneer er nog plaatsen 
beschikbaar zijn en of het aantal schepen is vergroot e.d. 
Ieder nieuw vaarseizoen beginnen we met een schone lei en tellen we de 
vaartocht(en) in het voorgaande seizoen niet mee. 
 

 

 



 

 

Tenslotte 
We hopen dat de “spelregels” voor het aanvragen van een vaartocht duidelijk zijn. 
Als u vragen heeft, dan vernemen wij die graag. 
 
Vriendelijke groet van Robert Rust 
Directeur VaarKracht  
 
Huizen 12 december 2019 
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