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BOORD ABC 
 
AANKOMST EN VERTREK 

Inscheping: De inscheping vindt plaats om 18:00 u op de aankomstdag. Geeft u ons svp door indien u 

een late aankomst heeft. Indien het schip niet in een haven voor anker ligt dan zullen wij u ophalen 

met de dinghy op de afgesproken locatie (meeting point).  

Veiligheidsinformatie: Bij het in- en uitstappen van de dinghy via de admiraalsladder; plaats uw 

voeten direct op het platform. Dit voorkomt dat uw voet beklemt raakt tussen de ladder en de dinghy 

bij een onverwachte beweging door de golven.  

 
Paspoorten: Bij het in- en uit checken hebben we uw paspoort nodig. (Voor sommige bestemmingen 
moet het paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn). Gelieve deze aan de kapitein te 
overhandigen na uw aankomst op zijn aanvraag. Hij zal de paspoorten bij zich houden voor de 
havenautoriteiten en bij vertrek aan u teruggeven. Afhankelijk van het zeilgebied kunnen check-in en 
check-out procedures met de lokale autoriteiten soms enig geduld vereisen. De kapitein kan 
daardoor soms uren in beslag genomen worden. U kunt in de tussentijd relaxen aan boord.  
 

Transfer bij vertrek: Alvast bedankt om ons te voorzien van uw juiste vluchtgegevens voor de 

terugreis. Wij willen u graag helpen bij het verzorgen van een transfer naar de luchthaven op de dag 

van vertrek. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de transfer niet zijn inbegrepen bij de prijs.  

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Elektriciteit: 230 V. Houdt er rekening mee dat we de kracht van de generators in de nacht en tijdens 
het zeilen verminderen. 
 

Internet / Telefoon:  Mobiel telefoon bereik  – en de daaruit volgende data roaming - is dicht bij de 

kust bijna overal beschikbaar. Indien u internet toegang aan boord wenst (indien we dicht bij de kust 

zijn), bevelen we een lokale sim kaart aan inclusief data tegoed, die u meestal op de luchthaven kunt 

kopen. De meeste havens hebben ook openbare telefooncellen of internet cafés. Er is geen WIFI 

beschikbaar aan boord. In geval van nood kunt u de boord satelliet gebruiken. (Basis tarief € 10.00 

plus € 5 per minuut telefoonkosten of € 5 per 300KB email ongeveer 4-5 regels). Houdt u svp 

rekening met andere gasten indien u aan boord telefoneert. 

 

Taal aan Boord: De taal aan boord is Engels en Duits. Onze gasten tutoyeren elkaar. 
 
Nachtrust: Gelieve overige gasten te respecteren. Bovendien waarderen we uw begrip voor geluiden 

die voortvloeien uit schepen, zoals generatoren, lieren, ankerketens of golven. 

Winkel: Polo shirts, soft-shell jassen en vesten, evenals caps - allemaal gemarkeerd met SAILING-

CLASSICS logo - zijn verkrijgbaar aan boord. Neem contact op met de steward (es).  
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Roken: Houdt er rekening mee dat roken benedendeks om veiligheidsredenen verboden is. Tussen 
de maaltijden in is roken toegestaan op het achterdek achter het stuurwiel. Gebruikt u hiervoor aub 
de asbakken en werp geen sigaretten overboord.  
 

Televisie: Het schip is uitgerust met een Plasma-TV voor presentaties en het bekijken van Dvd’s, etc.  
Helaas, is het niet mogelijk om over onze satelliet verbinding de reguliere TV-kanalen te ontvangen. 
Tevens is er in de salon een beamer en presentatie scherm beschikbaar.  
 

DRESS CODE 

Kledingvoorschriften: Kleding aan boord is gedurende de dag casual (T-shirt, korte broek) en 
business casual in de avond. Voor het Captains dinner en afscheidsdiner (shirt, polo of blouse, lange 
broek). Gelieve geen zwemkleding te dragen tijdens de maaltijden of benedendeks. Houdt tijdens 
excursies rekening met de daar geldende voorschriften. 
Houd er rekening mee dat de temperaturen op het water altijd koeler zijn en er meer wind is dan aan 

land. Tijdens de lente en de herfst, vooral in de Atlantische Oceaan (Azoren/Portugal/Straat van 

Gibraltar) en overtochten naar andere vaargebieden, bevelen we warme en winddichte kleding aan. 

 

Schoeisel: Aan boord wordt meestal op blote voeten gelopen. Indien u liever op schoeisel loopt dan 
verzoeken wij u vriendelijk aan dek alleen schone antislip schoenen te dragen. Slippers of 
waterschoenen voor aan het strand zijn aan te bevelen. Voor excursies aan land raden wij u dichte 
schoenen aan. Voor Atlantische overtochten in het voor- en najaar kunt u het beste bootlaarzen of 
waterdichte schoenen meenemen. 

 

BETALING AAN BOORD 

Betaalopties van de uw boordrekening: De valuta aan boord is de Euro. Bij aankomst maken wij voor 
u een persoonlijke rekening, waarop al uw uitgaven aan boord worden geboekt. Op de dag vóór 
vertrek leggen we een geprint overzicht van uw rekening in uw hut ter informatie. Betaling is 
mogelijk in contanten of per creditcard. 
 

Fooien: Fooien zijn niet verplicht en geheel vrij om te geven. Indien u tevreden bent met de service, 
zal de bemanning uw dank zeker waarderen. Op de dag voor vertrek staat er een houten kist op de 
bar of in de salon. De fooi zal worden verdeeld over de gehele bemanning. Zorg er svp voor dat u 
geen tips geeft aan individuele bemanningsleden. Dank u. 

 

VRIJETIJDS ACTIVITEITEN 

Boord bibliotheek: Een collectie leesmateriaal is beschikbaar aan boord, van reisgidsen tot literatuur. 
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Meezeilen: Indien u graag wilt, kunt u helpen met zeilactiviteiten zoals het bedienen van het 

stuurwiel, helpen om de zeilen te zetten of neer te halen. Onze bemanning zal graag uw vragen 

beantwoorden over het schip, de zeilen of de apparatuur. Indien gewenst legt de bemanning ook de 

basisprincipes van zeil- of radarnavigatie uit en geeft u een kleine rondleiding. Aarzel niet om de 

bemanning te benaderen.  

Veiligheid instructie: Zorg ervoor dat lieren en touwen uitsluitend worden beheerd door de 

bemanning of alleen na het ontvangen van duidelijke instructies. 

Relax: Dek matrassen nodigen uit om te zonnen of te lezen op het dek. Op CHRONOS en RHEA kunt u 

ook in het net van de boegspriet zitten en zogenaamd 'zweven' over de golven.  

Land excursies: Indien het schip niet voor anker ligt in een haven bieden wij gratis shuttle service aan 

per dinghy. De omgeving verkennen op eigen gelegenheid of joggen voor het ontbijt is mogelijk, 

bespreekt u dit met de crew. Afhankelijk van de bestemming, organiseren wij land excursies met een 

lokale gids of vergezeld met een van onze crewleden. Deze service is niet inbegrepen in de cruise 

prijs.  

Zwemmen en snorkelen: Op bijna al onze bestemmingen zijn we omgeven door helder water. U kunt 

direct vanuit boord via de admiraalsladder of de dinghy zwemmen. U kunt het zoutwater afspoelen 

door de douche te gebruiken aan dek, direct naast de ladder.  

Veiligheid instructie: Gebruik de admiraalsladder svp met één persoon tegelijk.  

Scuba-Diving: Scuba diving is mogelijk aan boord van de CHRONOS indien de tijd tussen de reguliere 

boord activiteiten dit toelaat. U zult een duikcertificaat moeten overleggen en een 

vrijwaringsformulier moeten tekenen. De vereiste uitrusting is beschikbaar aan boord. De prijs per 

duik is € 50. Houdt er rekening mee dat de CHRONOS niet geschikt is voor meerdere duiken per dag.  

Watersport: Stand-up paddles, water ski, wake- en kneeboard, banana boat en donut, evenals 

snorkelen (breng voor kinderen svp eigen uitrusting mee), zijn beschikbaar aan boord voor uw 

gebruik. Op CHRONOS en RHEA hebben we verder een golfkajak en zeilboot beschikbaar. Alle 

watersportactiviteiten zijn op eigen risico. Voor activiteiten waarbij de dinghy nodig is vragen we 

voor het gebruik € 1 per minuut. 

 

HEALTH 

Medische hulp / Eerste Hulp: Medische hulpverlening, artsen en apotheken zijn beschikbaar in elke 

haven. We kunnen verder medische hulp vragen via radio of satelliet. De kapitein en eerste stuurman 

zijn gecertificeerd in medische noodhulp en we hebben de verplichte medische apparatuur voor 

noodgevallen aan boord. Medicijnen van de boordapotheek zullen in rekening gebracht worden. Wij 

raden u aan om alle benodigde medicijnen in een kleine reisapotheek mee te nemen. 

 

Gezondheid / lichamelijke beperkingen / Conditie: Informeer ons alstublieft over medische, 
lichamelijke of mentale beperkingen. Wij adviseren u graag tijdens de boeking. In geval van 
gezondheids- of veiligheid gerelateerde ziektes heeft de kapitein het recht om iemand van boord te 
zetten. 
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Zeeziekte 
Onder zeil wordt het schip voortbewogen door wind. Als gevolg daarvan rolt het schip een stuk 
minder dan gelijkwaardige motorjachten. Mocht u zich toch niet goed voelen, neem dan contact op 
met één van de crewleden. Zij kunnen u advies geven wat te doen. Wij raden u aan, om te allen tijde 
ook medicijnen mee te brengen tegen zeeziekte. 
 
Zonbescherming  
Het is erg belangrijk om u goed tegen de zon te beschermen. Door de reflectie van de zon op het 
water en de zeilen, is de straling van de zon nog sterker dan aan land. Zorg ervoor dat u zich goed 
beschermd met een hoge beschermingsfactor, daarnaast is het aan te raden een pet of hoed en 
zonnebril mee te nemen. 
 

DE HUT 

Veiligheidsinstructie: Zorg ervoor dat u de deur van de hut volledig open doet (tot u de klik hoort) of 

alle deuren volledig sluit. Dit voorkomt het risico om beknelt te raken tussen de deur door plotselinge 

golven.  

 

Airconditioning / Verwarming: Alle hutten benedendeks zijn voorzien van airconditioning en 
verwarming. Om de airconditioning te gebruiken draait u de schakelaar op cool, de andere 
schakelaar kunt u naargelang instellen op 
low, medium of high. De temperatuur kan met behulp van de draaiknop worden ingesteld. 
 
Vanwege veiligheidsredenen kunnen de patrijspoorten (luiken) in de hutten niet worden geopend. Bij 

CHRONOS en RHEA worden de hutten voortdurend voorzien van verse lucht. Bij KAIRÓS moet de 

airconditioner (zelfs bij kamertemperatuur) voor de frisse lucht worden ingeschakeld. 

Bed: Er is ruimte onder een van de bedden voor uw bagage, behalve bij de KAIRÓS. Voor overtochten 

en lange afstands reizen hebben we stapelbedden zodat u rustiger kunt slapen. Vraag de bemanning.  

 

Douche: Douchen tijdens de vaart van het schip, wordt niet aangeraden. Indien u wilt douchen 

terwijl het schip vaart, zorg er dan voor dat u veilig kunt staan, of gaat zitten. Een föhn vindt u in de 

badkamer.  

 
Handdoeken: Gebruik svp de witte handdoeken in de hut en de gekleurde (groen/blauw) op het dek 

of om te zwemmen. Als u schone handdoeken wenst, laat u ze dan op de cabinevloer achter of ga 

direct naar de bemanning. We stellen het op prijs indien u geen handdoeken of kleding ‘s nachts aan 

dek laat drogen of terwijl het schip in een haven ligt.  

 

Toilet: Deze toiletten zijn niet gebouwd om voorwerpen anders dan toiletpapier te verwerken. Om 
oncomfortabele gevolgen te vermijden, dient u geen grote of scherpe voorwerpen, natte papieren 
handdoeken, vrouwelijke hygiëneproducten en haar in het toilet te spoelen, maar gebruik de 
vuilnisbak in uw badkamer.  
 
(Zoals de kapitein zegt: "Marine toiletten zijn alleen gemaakt voor wat je eet en drinkt ...") 
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Water: Een fles water staat voor u klaar in de hut. U kunt deze bijvullen in de salon. Het water uit de 

kraan is geen drinkwater, echter wel veilig genoeg om uw tanden mee te poetsen.  

 

VEILIGHEID 

Veiligheidsinstructie tijdens het zeilen: Let op de touwen bij het lopen op het dek, en houd altijd een 

hand vrij om de reling vast te houden. Stoelen kunnen bewegen tijdens slecht weer en zware 

windstoten. Houd een veilige afstand terwijl de dinghy in of uit het water wordt getild. 

Veiligheid en beveiliging: De zeilschepen van Sailing-Classics werden gebouwd volgens de 

internationale veiligheidsnormen. Als commercieel zeil- / passagiersschip zijn ze geregistreerd voor 

wereldwijde exploitatie en worden ze regelmatig gecontroleerd. De schepen zijn allemaal uitgerust 

met moderne veiligheidsapparaten zoals radar-, radio- en satellietcommunicatiesystemen, weerfax, 

reddingsvlotten en automatische reddingsboeien. De kapitein zal de apparatuur graag uitleggen als u 

geïnteresseerd bent. 

Professionele crew: De Kapitein en Eerste Stuurman/vrouw zijn afgestudeerd aan de zeevaartschool. 

Zij hebben alle benodigde nautische papieren (STCW) en worden continue getraind om deze 

papieren te kunnen behouden. Daarnaast hebben ze een medische opleiding en zijn getraind om 

adequaat te kunnen reageren in noodsituaties. Voor gasten vindt er een veiligheid instructie plaats 

aan het begin van elke nieuwe cruise. Alle gasten zijn verplicht om deze instructie bij te wonen, voor 

eigen veiligheid en die van anderen.  

 

Terreur: De Sailing-Classics schepen zijn relatief klein en zeilen niet volgens de gebaande toeristische 

routes, waardoor ze zeer waarschijnlijk geen doelwit zijn voor een terroristische aanval. Niettemin 

behouden wij ons het recht om bagage- en veiligheidscontroles te doen voor iedereen die op het 

schip verblijft.  

Wapens, drugs en illegale stoffen: Deze zijn strikt verboden aan boord! Elke overtreding wordt 

wettelijk vervolgd. De verantwoordelijke persoon is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien 

uit de schade en schadeclaims.  

Alcohol: Wij verwachten van onze gasten een verantwoordelijk verbruik van alcoholische dranken. 

Overmatige hoeveelheden alcohol beperken de veiligheid aan boord. Daarom heeft de bemanning 

het recht om het serveren van alcoholische drank te weigeren. 

 

Wijzigingen van vaarroutes: Wij volgen geen vaste vaarroute. Deze flexibiliteit maakt onze cruises zo 

uniek. Veranderingen in routes door technische problemen, weersomstandigheden of andere 

onvoorziene gebeurtenissen buiten onze controle zijn mogelijk, ondanks de nauwkeurige planning. 

Ben bewust van het feit dat wijzigingen in het belang van uw veiligheid zullen zijn en de kapitein het 

beste alternatief biedt. 

Houd er rekening mee dat wijzigingen in schema of route vanwege veiligheidsredenen van welke 

aard dan ook de locatie van de aankomst- en vertrekhavens of vliegvelden kunnen beïnvloeden. 

 

ETEN & DRINKEN 
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Dranken: Water, thee en filterkoffie zijn gratis beschikbaar. Frisdranken, sappen, Espresso en 
alcoholische drank worden tegen redelijke prijzen verkocht, zoals vermeld in het barmenu. Houd er 
rekening mee dat er in sommige gebieden moeilijk mineraalwater te verkrijgen is. Het wordt aan 
boord verkocht wanneer het beschikbaar is. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te 
nuttigen. Indien u dat toch doet behouden wij het recht om een vergoeding in rekening te brengen. 
Bedankt voor uw begrip. 
 

Maaltijden: Normaal gesproken is er koffie en thee verkrijgbaar vanaf 07.00 uur. Ontbijt wordt 

geserveerd om 09.00 u. Lunch om 13.00 u. Koffie, thee, cake/biscuits wordt geserveerd om 16:00 u. 

Het diner zal tussen 19.00 u en 20:00 u zijn. Afhankelijk van het weer kunnen deze tijden variëren.  

Diëten / Allergieën: Indien u een speciaal dieet (allergieën, diabetes, vegetarisch) laat het ons dan zo 

spoedig mogelijk weten. Het is belangrijk dat u dit vooraf aan ons laat weten zodat de chef de nodige 

voorzieningen kan treffen. Bedankt voor uw begrip.  

Kwaliteit van het drinkwater: Het drinkwater aan boord komt uit een tank en wordt gegenereerd 

door onze watermaker. De kwaliteit van het water voldoet aan de hoogste eisen en wordt regelmatig 

getest. 

 

UW TEVREDENHEID 

Gelukkige klanten: Het is belangrijk voor ons dat u van uw vakantie met Sailing-Classics geniet.  

Mocht iets niet tot uw volle tevredenheid zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de bemanning of 

het kantoorpersoneel.  Alleen dan kunnen wij tekortkomingen nog corrigeren terwijl u nog aan boord 

bent.  

Feedback / Enquête: Om onze diensten voortdurend te verbeteren, waarderen wij uw eerlijke 

feedback en opmerkingen. Samen met de voorlopige boordrekening zullen we de dag voor uw 

vertrek een vragenlijst achterlaten in uw cabine. U kunt de ingevulde vragenlijst afgeven aan de 

kapitein in de bijgeleverde envelop. Als alternatief kunnen wij een digitale versie hiervan naar uw 

emailadres sturen.  


