Vaarschema 2018

VARIK - HEEREWAARDEN
Mei

za. 5 en zo. 6, do. 10 t/m zo. 13 (Hemelvaartweekend),
vr. 18 t/m ma. 21 (Pinksteren), za. 26 en zo. 27

Juni

za. 2 en zo. 3, za. 9 en zo. 10, dagelijks 16 t/m 30

Juli

dagelijks 1 t/m 31

Augustus

dagelijks 1 t/m 31

September

dagelijks 1 t/m 16, za. 22 en zo. 23, za. 29 en zo. 30

Telefoonnummer van het voetveer

06 – 57 27 37 75

Eerste afvaart:
Laatste afvaart:
Laatste afvaart:

Vanaf Varik 10.00 uur
vanaf Varik 17.30 uur
vanaf Heerewaarden 17.45 uur
gepast geld of pinnen

Voetganger
Fietser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

overtocht
€ 1,00
€ 1,50

10 rittenkaart
€ 8,00
€ 12,00

Maximum: 22 passagiers.
Betreden en gebruik loopbrug, steiger en voetveer zijn voor eigen risico.
Oevervoorzieningen en voetveer zijn niet ingericht voor het gebruik met scootmobiel, rolstoel, scooter en bromfiets.
Voetveer alleen betreden of verlaten op aanwijzing van de bemanning.
Aanwijzingen, gegeven door de bemanning, dienen te worden opgevolgd.
Passagiers, die het voetveer verlaten, hebben voorrang.
Uit®waarde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Vaarschema en –tijden: Overzetveren
onder voorbehoud.
is een handige app om waar u ook bent in Nederland hett water
Voor stremmingen zie: www.uiterwaarde.nl
- http://twitter.com#voetveren
per pont over te kunnen
steken.

Waar kan ik overvaren?

Deze veerverbinding over de Waal tussen Varik en Heerewaarden wordt verzorgd door Uit®waarde in
Deze Overzetveren
app bevat
onderdelen: met onze vrijwilligers.
opdracht van de gemeenten Neerijnen
en Maasdriel
en inde
samenwerking

~
~
~
~
~
~

Overzicht van alle overzetveren in Nederland.
Informatie per veer over welk water deze overvaart.
Contactgegevens per veer.
GPS; ontdek de veren in uw omgeving of zoek in de buurt
van een plaatsnaam.
Stremmingen overzetveer via de website.
Foto van het veer.

ieDe overzetveren app is ontwikkeld door Uit®waarde. Dit recreatiebedrijf, gevestigd in het hart van het Rivierengebied, is actief op
het gebied van openluchtrecreatie en recreatieve routes. Naast het
HERCKENRATH
waarde
exploiteren en beheren
van recreatiegebieden exploiteert Uit®waarde
FIETSPLAZA
n Neder-Rijn.
recreatieve fiets- en voetveren over de Waal, Maas, Lek, Linge en
BOVAG VIJFSTERREN FIETSSPECIAALZAAK

zier Molenweg 17, 6631 KJ Horssen
2 ﬁetsple
Tel.: 0487-541566
1500m testbaan
+ eigen
Fax: 0487-541835
info@herckenrath-ﬁetsplaza.nl
www.herckenrath-ﬁetsplaza.nl
www.zoekﬁets.nl

R

creatie!

voor re
te verschillende
nties zoals de
De Overzetveren app is in samenwerkinguim
met
instanties
chting Maasveren
Veeon, Vereniging Vrienden van de Voetveren, RiVeer, LVP en Stichting
tot stand gekomen.
** Op alle wegen kom je ﬁetsen van Herckenrath tegen **

