Pleziervaarttarieven 2013

«Overgang naar de strekkende meter»
Toltarieven voor de pleziervaart 2013
5 formules
Forfait

Beweging
door
menselijke
kracht

Vrijheid (1)

38,26 €

Seizoen (2)
Recreatie (3)
3 dagen (4)
1 dag (5)

I
- 8 ml*
7,71 € x lengte
+ 81,68 €
7,37 € x lengte
+ 78,23 €
6,93 € x lengte
+ 25,71 €
3,39 € x lengte
+ 14,19 €
2,4€ x lengte
+ 10,23 €

II
op 8
- 11 ml*
7,71 € x lengte
+ 187,65 €
7,37 € x lengte
+ 179,73 €
6,93 €x lengte
+ 37,57 €
3,39 € x lengte
+ 21,61 €
2,4€ x lengte
+ 15,67 €

III
op 11
- 14 ml*
7,71 € x lengte
+ 357,52 €
7,37 € x lengte
+ 265,01 €
6,93 € x lengte
+ 49,42 €
3,39 € x lengte
+ 28,7 €
2,4€ x lengte
+ 20,78 €

IV
Meer dan
14 ml*
7,71 € x lengte
+ 466,96 €
7,37 € x lengte
+ 327,03 €
6,93 € x lengte
+ 63,07 €
3,39 € x lengte
+ 35,8 €
2,4€ x lengte
+ 25,9 €

* uitgedrukt in €
(1) Geldig van 1 januari tot en met 31 december.
(2) Geldig van 1 juni tot en met 30 september.
(3) geldig 30 opeenvolgende dagen met geldige vertrek- en einddatum binnen hetzelfde kalenderjaar.
(4) geldig 3 opeenvolgende dagen met geldige vertrek- en einddatum binnen hetzelfde kalenderjaar.
(5) geldig één dag in hetzelfde kalenderjaar.

De tarieven worden berekend volgens de periode waarin het netwerk wordt gebruikt, en
volgens de kenmerken van de boot, in overeenstemming met decreet nr. 91-797 van 20/8/91.

Voorgestelde
formules voor 2013:
(Geldig in het kalenderjaar)

Vrijheid: met de formule Vrijheid kunt
u in om het even welke periode van
het jaar vrij en zonder beperking tot
bepaalde waterwagen, varen. Indien u
uw forfait Vrijheid uiterlijk op 31 maart
2013 betaalt, krijgt u een korting van
10%.
Seizoen: deze zomerformule is geldig
van 1 juni tot en met 30 september.
Recreatie: met dit forfait kunnen
liefhebbers van lange trajecten
gedurende 30 (opeenvolgende) dagen
varen.
3 dagen: uitgereikt voor drie specifieke
data.
1 dag: uitgereikt voor één specifieke
datum; dankzij dit forfait kunnen pleziervaarders hun vaartochten volledig
flexibel programmeren.

De tol wordt berekend op basis van:
Een variabel gedeelte, dat afhangt van de periode waarin het netwerk wordt gebruikt, en van
de kenmerken van de boot bepaald volgens de lengte (waarde uitgedrukt in euro x lengte van
de boot die op het inschrijvingsbewijs vermeld staat) + een forfaitair gedeelte naargelang van
het niveau van toegang tot het netwerk.

Nevenkanaal van
de Loire van Gannay tot Digoin

Toeristische
informatie

Nevenkanaal van de
Garonne Castelsarrasin

Stap gerust eens binnen bij een
toeristische dienst, VVV-kantoor of
regionaal comité voor toerisme; zij
werken mee aan de valorisatie van
het riviertoerisme en helpen u graag
met informatie over de toeristische
bezienswaardigheiden van de
regio’s waar u doorheen vaart.

Hoe koopt u uw vignet?

Wat u moet
weten:

Afdeling Toerisme
- Grondgebieden
en Diensten,
hoek van de Rue
Delisse-Engrand
et Saint-Pry
62400 Béthune
Telefoon:
03 21 63 24 24
Fax:
03 21 63 49 79
www.vnf.fr
januari 2013

U kunt uw vignet kopen:
via internet (alleen voor particuliere pleziervaarders, aan het normale tarief) op de
website www.vnf.fr (met een creditcard, via een beveiligde betaalwebsite) of aan het De tol moet door iedere eigenaar
van een pleziervaartuig betaald
loket (lijst met verkooppunten hieronder).
worden*. Hiervan vrijgesteld zijn
boten met een maximale lengte
Voor te leggen documenten
Betalingswijzen
van 5 meter en voorzien van een
- De naam van de eigenaar en zijn adres, de
- Met creditcard (Visa, Eurocard, Mastermotor van minder dan 9,9 CV (ofwel
naam van de boot en zijn diepgang.
card
7,29 Kw), alsmede alle boten die
- De lengte van de boot die op het inschrijInlichtingen op het nummer 03.21.63.24.30
door bepaalde openbare diensvingsbewijs vermeld staat.
Openingstijden: van maandag tot vrijdag,
ten gebruikt worden (besluit van
- Het inschrijvingsnummer, kenteken, of bij
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
26/12/96). De tol is verschuldigd
gebrek daaraan, het serienummer van de
17.00 uur
telkens als de boot over de aan VNF
boot.
- Met een bankcheque voor het bedrag
toevertrouwde waterwegen, waarbij
- Het gewenste type van tol en de begindavan het gekozen forfait, weergegeven in
de van kracht zijnde reglementering in acht moet wortum van de vaarperiode die overeenstemt
euro, voor de onderdanen
met het forfait: «1 dag, 3 dagen en Recreavan de Europese Unie.
den genomen. Hiermee heeft men recht op een normaal
tie».
- Contant, uitsluitend aan het loket.
gebruik van de openbare zoetwaterwegen.
Het forfait «Vrijheid» is geldig van 1 januari
Men verstaat onder varen het verplaatsen van de boot,
tot en met 31 december van het lopende jaar
al dan niet met passeren van sluizen. Voor wat betreft
en het forfait «Seizoen» is geldig van 1 juni
het beoefenen van pleziervaart, watersportactiviteiten
tot en met 30 september van het lopende
en speciale gemotoriseerde watersportactiviteiten,
jaar.
zoals waterskiën en jet ski... dient men de plaatselijke
- Een fotokopie van het vaarbewijs, de
diensten of internet te raadplegen, voor bijzondere
zeekaart of de Franse zeebrief, alsook een
politiereglementen die op de plaats van beoefenen van
bewijsstuk van de motorsterkte.
kracht kunnen zijn.
Wanneer u de tol betaalt, worden u een ontvangstbewijs en een vignet overhandigd, Volgens toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden (RvB van 23/06/11), kan het vignet voor pledie u in geval van controle moet kunnen voorleggen. Het vignet moet aan de
ziervaart niet ingeruild, terugbetaald of geannuleerd
voorzijde van de boot, aan stuurboord, worden aangebracht zodat het van buitenaf
worden en stelt dit niet vrij van:
en in alle omstandigheden zichtbaar is. Op elk punt van het netwerk kunnen
- de betaling van bepaalde bijzondere diensten, zoals
controles worden uitgeoefend, ofwel door beëdigde beambten van VNF (decreet nr.
93-1243 JO van 19/11/1993), ofwel door de diensten belast met de ordehandhaving. het passeren van ondergrondse waterwegen en sleepconvooien, het gebruik van liften, waterhellingen... of
In geval van overtreding wordt een proces-verbaal opgesteld. Overtreders kunnen
het passeren van sluizen buiten de vaaruren, bijzondere
de boetes voorzien door de wetsteksten oplopen; onder bepaalde voorwaarden en
bouwwerken.
na akkoord van de Procureur van de Republiek kan hun een compromissoire boete
- de parkeerrechten, met name in de havens of bij somworden voorgesteld.
mige aangelegde kades met specifieke diensten voor de
Kanaal van Roanne in Digoin
pleziervaarder.
Surf voor meer informatie naar de website van VNF:
www.vnf.fr, rubriek Kantoor van de havenmeester
/ Vignet pleziervaart.

Nuttige adressen
Vaarinformatie:
Om de kenmerken van de waterwegen en hun exploitatievoorwaarden te kennen, kunt u zich wenden tot een van de 13 directies van
VNF of tot een van de onderstaande 30 onthaalpunten.
AGEN - Tel. : +33 (0)5 53 69 33 33
1722, avenue de Colmar
47916 AGEN cedex 9
CHAUMONT - Tel. : +33 (0)3 25 30 79 79
82, rue du Cdt Hugueny - BP 2087
52903 CHAUMONT Cedex 9
DIJON - Tel. : +33 (0)3 80 29 44 44
Service de la navigation - 57, rue de Mulhouse - 21033 DIJON Cedex
LILLE - Tel. : +33 (0)3 20 15 49 70
37, rue du Plat 59034 LILLE Cedex
LYON - Tel. : +33 (0)4 72 56 59 00
2, rue de la Quarantaine - 69321 LYON Cedex
MâCON - Tel. : +33 (0)3 85 21 28 00
37, Bd Henri Dunant - BP 94029 - 71040 MâCON
NANCY - Tel. : +33 (0)3 83 95 30 01
28, boulevard Albert 1er - Case officielle n°62 - 54036 NANCY Cedex
NANTES - Tel. : +33 (0)2 40 67 26 26
10, Bd Gaston Serpette - BP 53606 - 44036 NANTES Cedex 01
NEVERS - Tel. : +33 (0)3 86 71 71 71
2, rue des Pâtis - BP 69 - 58020 NEVERS cedex
PARIS - Tel. : +33 (0)1 40 58 29 99
2, quai de Grenelle - 75732 PARIS Cedex 15
périgueux - Tel. : +33 (0)5 53 03 65 00
Cité administrative Bugeaud
24024 PÉRIGUEUX Cedex
STRASBOURG - Tel. : +33 (0)3 88 21 74 74
25, rue de la Nuée bleue - BP 367 R/10 - 67010 STRASBOURG Cedex
TOULOUSE - Tel. : +33 (0)5 61 36 24 24
2, port St Etienne – BP 7204 - 31073 TOULOUSE Cedex 7

Waar koopt u uw vignet?
(1) Onthaalpunten open tijdens het weekend, tijdens de openingsuren van de sluizen.
(2) Uitsluitend van 9 tot 12 uur.
(3) van 10 tot 12 uur / van 14 tot 16 uur.

NANTES - Tel. : +33 (0)2 40 67 24 30
10, Bd Gaston Serpette - BP 53606 - 44036 Cedex 1
NARBONNE(1) - Tel. : +33 (0)4 68 42 23 27
Écluse de Gua - 11100

AGDE - Tel. : +33 (0)4 67 94 10 99 - +33 (6) 60 71 42 16
Service de la navigation du Sud Ouest - Quai du bassin rond - 34300

NIFFER(1) - Tel. : +33 (0)3 89 74 57 44
écluse principale de Niffer - 12, rue de Schlierbach – 68680

ARLES - Tel. : +33 (0)4 90 96 00 85
1, quai gare maritime - 13200

PARIS(2) - Tel. : +33 (0)1 44 06 63 60
18 quai d’Austerlitz – 75013

ARMENTIÈRES - Tel. : +33 (0)3 20 77 15 67
Écluse d’Armentières - 59280

QUESNOY-SUR-DEûLE - Tel. : +33 (0)3 20 39 87 67
Nouvelle écluse de Quesnoy - 59890

BÉTHUNE - Tel. : +33 (0)3 21 63 24 30
175, rue Ludovic Boutleux - 62400

REIMS - Tel. : +33 (0)3 26 85 75 95
2, Bd du Val de Vesle - 51100

CASTETS EN DORTHE - Tel. : +33 (0)5 56 62 83 07
Écluse 53 de Castets - 1 route du Moulin - 33210

ROUEN - Tel. : +33 (0)2 32 08 31 70
66, avenue J. Chastellain - 76000

COMPIÈGNE - Tel. : +33 (0)3 44 83 85 00
79, Barrage de Venette - 60280 Venette

SAINT-JEAN-DE-LOSNE - Tel. : +33 (0)3 80 29 01 37
17, quai National - 21170

DOUAI - Tel. : +33 (0)3 27 94 55 70
16, route de Tournai - 59119 Waziers

SAINT-QUENTIN(3) - Tel. : +33 (0)3 23 05 73 80
44 rue du Gouvernement - 02100

DUNKERQUE - Tel. : +33 (0)3 28 58 71 25
Terre plein du jeu de Mail - BP 1008 - 59375

SARREGUEMINES - Tel. : +33 (0)3 87 98 11 15
1, rue de Steinbach - 57200

FRONTIGNAN - Tel. : +33 (0)4 67 46 65 84
Pointe Caramus - BP 90071 - 34111

SARREGUEMINES(1) - Tel. : +33 (0)3 87 98 13 47
Écluse 27 - 57200

GIVET - Tel. : +33 (0)3 24 41 26 73
Écluse 59 des 4 cheminées - 08600

STRASBOURG - Tel. : +33 (0)3 88 21 74 74
25, rue de la Nuée Bleue - 67010

LILLE - Tel. : +33 (0)3 20 15 49 70
37, rue du Plat – 59034

THIONVILLE - Tel. : +33 (0)3 82 88 22 80
écluse R. Schuman - 57100

LYON - Tel. : +33 (0)4 72 56 17 70
2, rue de la quarantaine - 69321 Cedex 05

TOULOUSE - Tel. : +33 (0)5 61 36 24 24
2, port Saint-Etienne - BP 7204 - 31073 Cedex 7

BERLAIMONT - Tel. : +33 (0)3 27 58 81 70
Écluse Berlaimont – 59145

Trith-Saint-Léger - Tel. : +33 (0)3 27 34 33 56
écluse de trith - 59125

NANCY - Tel. : +33 (0)3 83 17 01 01
2, rue Victor - 54000 - 54000

VOLGELSHEIM(1) - Tel. : +33 (0)3 89 72 54 33
écluse du Rhin – Port Rhenan - 68600
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* Wet van 29/10/90, artikel 124 – besluit van 20/08/91,
artikel 2, 3 en 5, gewijzigd door besluit nr. 2004-1425
van 23 december 2004 – overleg RvB van VNF van
29/11/2012.

