
Toeristische 
informatie
Richt u gerust tot de VVV’s, de 
toeristenkantoren of de regionale 
toeristencomités die bijdragen 
aan het promoten van het 
riviertoerisme en die voor u klaar 
staan met informatie over de 
toeristische attracties in de regio’s 
waar u doorheen zult varen.

De in 2010 
verkrijgbare formules : 

Vrijheid : Met de formule Vrijheid kunt 
u het hele jaar door vrij en zonder 
verplichtingen van de waterwegen 
gebruik maken. 
Korting van 10% voor de forfaits Vrijheid 
die uiterlijk op 31 maart 2010 betaald 
zijn. 
Winter, Lente, Zomer en Herfst : De 
begin- en einddatum van de geldigheid 
worden als volgt vastgesteld : Winter :  
van 1 januari 2010 t/m 20 maart 2010 ; 
Lente : van 21 maart 2010 t/m 20 
juni 2010 ; Zomer : van 21 juni t/m 20 
september 2010  en Herfst : van 21 
september t/m 31 december 2010.
Recreatie : dit forfait stelt de liefhebbers 
van een lang verblijf in staat gedurende 
30 dagen te varen (1). 
Vakantie : Voor kortere verblijven geeft 
dit forfait toegang tot het volledige 
waterwegennet van VNF gedurende 16 
dagen (1).
3 dagen : afgifte voor 3 gedateerde 
dagen (1). 
1 dag : Dit voor één gedateerde dag 
afgegeven forfait biedt een totale 
flexibiliteit bij het programmeren van 
uw tochtjes.

Gewijzigd formaat van de belastingzegels : 
 voor iedereen dezelfde belastingzegel die onmiddellijk verkrijgbaar is 

Gewijzigde benaming van de forfaits : het aanbod wordt zo overzichtelijker

Een nieuw forfait van 3 dagen.
een speciaal forfait voor lange weekends,

…tegen een lage prijs
Ontwikkeling van het Seizoensforfait 
dat vervangen wordt door 4 forfaits : 

Winter, Lente, Zomer en Herfst : 
een ware uitnodiging om vrij en op 

een andere manier te varen, met een gevarieerde keuze

Ontwikkeling van het tarievenrooster: om onze trouwste klanten te bevoordelen

De pleziervaarttarieven 2010

écluse de Thoraise

La Loire

Le SomailSaint-Jean-de-Losne

Categorie Voortbewogen 
met mankracht 

(2)

I
- de 12 m2

II
 de 12 tot
- de 25 m2

III
de 25 tot
- de 40 m2

IV
de 40 tot
- de 60 m2

V
60 m2

en meer

Vrijheid 36,70 € 84,90 € 121,50 € 244,10 € 427,40 € 553,30 €

winter 75,30 € 107,70 € 216,40 € 310,80 € 384,40 €

lente 77,60 € 110,90 € 222,90 € 320,10 € 396,30 €

Zomer 81,30 € 116,30 € 233,70 € 335,70 € 415,60 €

Herfst 77,60 € 110,90 € 222,90 € 320,10 € 396,30 €

Recreatie 31 € 63,90 € 94,90 € 125,90 € 158,60 €

Vakantie 23,4 € 48,50 € 72 € 95,40 € 120,50 €

3 Dagen 16,70 € 32,80 € 49,50 € 65,90 € 82,30 €

1 Dag 12 € 12 € 23,40 € 35,40 € 47,10 € 58,80 €

(1) De dagen moeten aaneensluitend zijn
(2) Ongeacht de oppervlakte van de boot, m.u.v. boten met ontheffing 
Deze prijzen zijn exclusief BTW (deze is niet van toepassing op tolgelden)

De toltarieven voor de pleziervaart 2010
9 formules

Om aan uw verwachtingen te voldoen en ons aan uw nieuwe vaargewoontes aan te passen, 
moderniseert VNF de tol voor de pleziervaart 2010 en wordt het aanbod uitgebreider, 
met de volgende wijzigingen :naturellement économique

naturellement écologique
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division Tourisme - 
Services aux
usagers
175, rue Ludovic
Boutleux,
boîte postale 820,
62408 Béthune
cedex
téléphone 
03 21 63 24 95
télécopie  
03 21 63 29 60
www.vnf.fr
janvier 2010

Vaarinformatie
Om de kenmerken van de waterwegen en hun gebruiksvoorwaar-
den te kennen, kunt u zich richten tot de 13 VNF directies en de 31 
hieronder vermelde loketten.

Direction régionale de Vnf - Tél : 03 20 15 49 70
37 rue du Plat 59034 LILLE Cedex

Délégation locale de Dordogne - Tél : 05 53 03 65 00
Service de la navigation - Cité administrative Bugeaud
24016 PÉRIGUEUX Cedex

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 05 61 36 24 24
2, port St Etienne – BP 7204 - 31073 TOULOUSE Cedex 7

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 03 86 71 71 71
2, rue des Patis - BP 69 - 58020 NEVERS cedex

Délégation locale du Lot-et-Garonne - Tél : 05 53 69 33 33
Service de la navigation - 1722, avenue de Colmar
47916 AGEN cedex 9

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 01 40 58 29 99
2, quai de Grenelle - 75732 PARIS Cedex 15

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 04 72 56 59 00
2, rue de la Quarantaine - 69321 LYON Cedex

Délégation locale de la Haute-Marne - Tél : 03 25 30 79 79
Service de la navigation - 82, rue du Cdt Hugueny - BP 2087
52903 CHAUMONT Cedex 9

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 03 83 95 30 01
28, boulevard Albert 1er - Case officielle n°62 - 54036 NANCY Cedex

Délégation locale du canal de Bourgogne - Tél : 03 80 29 44 44
Service de la navigation - 57, rue de Mulhouse - 21033 DIJON Cedex

Direction régionale de Vnf - Tél : 02 40 67 26 26
10, Bd Gaston Serpette - BP 53606 - 44036 NANTES Cedex 01

Direction interrégionale de Vnf - Tél : 03 88 21 74 74
25, rue de la Nuée bleue - BP 367 R/10 - 67010 STRASBOURG Cedex

Délégation locale de la Saône-et-Loire - Tél : 03 85 21 28 00
37 Bd Henri Dunant - BP 94029 - 71040 MACON

Waar kunt u uw belastingzegel kopen ?
(1) Loketten geopend in het weekend en op de werkingstijden van 
de sluizen.

AGDE(1) - Tél : 04 67 94 10 99
Service de la navigation du Sud Ouest - Quai du bassin rond - 34300

ARLES - Tél : 04 90 96 00 85
1, quai gare maritime - 13200

ARMENTIÈRES - Tél : 03 20 77 15 67
Écluse d’Armentières - 59280

BÉTHUNE - Tél : 03 21 63 24 30
175 rue Ludovic Boutleux - 62400

CASTETS EN DORTHE - Tél : 05 56 62 83 07
Écluse 53 de Castets - 1 route du Moulin -  33210

COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 83 85 00
79, Barrage de Venette - 60280 Venette

DOUAI - Tél : 03 27 94 55 70
263 Quai d’Alsace BP 20018 - 59501

DUNKERQUE - Tél : 03 28 58 71 25
Terre plein du jeu de Mail - BP 1008 - 59375

FRONTIGNAN - Tél : 04 67 46 65 84
Pointe Caramus - BP 90071 - 34111

GIVET - Tél : 03 24 41 26 73
Écluse 59 des 4 cheminées - 08600

LILLE - Tél : 03 20 15 49 70
37, rue du Plat – 59034

LYON - Tél : 04 72 56 17 70
2, rue de la quarantaine - 69321 Cedex 05

MARPENT(1) - Tél : 03 27 39 54 52
Écluse de Marpent - 59164

NANCY - Tél : 03 83 17 01 01
2 rue du Maréchal Victor - Duc de Bellune - 54000

NANTES - Tél : 02 40 71 02 17
2 rue Marcel Sembat - 44100

NARBONNE - Tél : 04 68 42 23 27
Écluse de Gua  - 11100

NIFFER(1) - Tél : 03 89 74 57 44
160, rue Principale - 68680

PARIS - Tél : 01 44 06 63 60
9, rue BAUDOIN - 75013

QUESNOY-SUR-DEûLE - Tél : 03 20 39 87 67
Nouvelle écluse de Quesnoy - 59890

REIMS - Tél : 03 26 85 75 95
2 Bd du Val de Vesle - 51100

ROUEN - Tél : 02 32 08 31 74
66 avenue J. Chastellain - 76000

SAINT-JEAN-DE-LOSNE - Tél : 03 80 29 01 37
17, quai National - BP16 - 21170

SAINT-MAMMÈS - Tél : 01 64 70 57 70
10, quai du Loing - 77670

SAINT-QUENTIN - Tél : 03 23 62 60 21
2, rue Léo Lagrange - 02100

SARREGUEMINES - Tél : 03 87 98 11 15
1, rue de Steinbach - 57200

SARREGUEMINES(1) - Tél : 03 87 98 13 47
Écluse 27 - 57200

STRASBOURG - Tél : 03 90 41 06 06
5, rue du Port-du-Rhin - 67000

THIONVILLE - Tél : 03 82 88 22 80
Écluse R. Schuman - 57100

TOULOUSE - Tél : 05 61 36 24 24
2, port Saint-Etienne - BP 7204 - 31073 Cedex 7

TRITH-SAINT-LÉGER - Tél : 03 27 34 33 56
Écluse de trith - 59125

VOLGELSHEIM(1) - Tél : 03 89 72 54 33
Écluse du Rhin – Port Rhenan - 68600

Wat u moet 
weten :  
Iedere eigenaar van een 
pleziervaartuig moet tol betalen*. 
Kleine vaartuigen met een lengte 
van max. 5 meter en voorzien van 
een motor van minder dan 9,9 PK 
(werkelijke waarde, ofwel 7,29 Kw) 
en alle boten die door bepaalde 
openbare diensten gebruikt 
worden, hoeven deze tol niet te 
betalen (besluit van 26/12/’96). Iedere keer dat de 
boot over de door VNF beheerde waterwegen vaart, 
moet tol betaald worden, met inachtneming van de 
geldende regelgeving. Deze geeft recht op een normaal 
gebruik van de openbare binnenwateren. Onder varen 
wordt verstaan het verplaatsen van de boot, al dan 
niet met gebruikmaking van sluizen. Verder kan de tol 
niet terugbetaald worden en ontheft deze niet van de 
verplichting : 
- bepaalde bijzondere diensten te betalen, zoals 
het passeren van ondergrondse tunnels in konvooi 
met een sleepboot, het gebruik van een bootlift, een 
schuthelling... of het passeren van sluizen buiten de 
vaartijden, bijzondere werken.  
- het aanmeren te betalen, met name in de havens 
of aan bepaalde aangelegde kaden waar speciale 
diensten verleend worden aan de pleziervaarders.

* 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 van de RvB van VNF van 
8/10/2009.

Waar kunt u uw belastingzegel kopen ?  
U kunt uw belastingzegel kopen :
via Internet* op de site www.vnf.fr (met uw creditcard, via een beveiligde betaalsite) 
of aan het loket (u vindt de lijst met verkooppunten hieronder).

Te verstrekken documenten Betalingswijze

- naam en adres van de eigenaar,
de naam van de boot en zijn diepgang.
- de totale lengte en breedte van de romp 
(vermenigvuldig de lengte met de breedte 
voor het oppervlak van de boot in m²).
- het kenteken, het inschrijfnummer of, 
indien niet aanwezig, het serienummer. 
- het gewenste type tol en de begindatum 
van het varen voor de forfaits «Recreatie», 
«Vakantie», «3 Dagen» en «1 dag». Het 
forfait «Vrijheid» is geldig van 1 januari t/m 
31 december van het lopende jaar.
- een fotokopie van het vaarbewijs, de 
zeekaart of de Franse zeebrief, alsmede 
een bewijsstuk waaruit het vermogen van 
de motor blijkt.

- Per creditcard (Visa, Eurocard, 
Mastercard) 
–  Inlichtingen op nr. +33 (0)3.21.63.24.30 
– Openingstijden: van maandag tot en met 
vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
- Per bankcheque, het bedrag van 
het gekozen forfait, in euro’s voor de 
ingezetenen van een lidstaat van de 
Europese Unie.
- Met contant geld, uitsluitend aan het 
loket.

* Aanbieding geldig voor particuliere 
pleziervaarders tegen normaal tarief.

Na betaling van de tol worden u een bewijs van afgifte en een bij controle te tonen 
belastingzegel overhandigd. De belastingzegel moet aan de voorzijde van de 
boot aan stuurboord zodanig geplaatst worden, dat deze in alle omstandigheden 
van buitenaf zichtbaar is. Overal op de waterwegen kunnen controles uitgevoerd 
worden door de door de VNF en de vaardiensten beëdigde beambten (besluit 
93-1243 Stbl. van 19/11/1993) of door de met de handhaving van de openbare 
orde belaste diensten. In geval van overtreding zal een proces-verbaal worden 
opgemaakt. De overtreder dient een door de teksten voorziene boete te betalen 
en kan in bepaalde omstandigheden, na overleg met de officier van justitie, een 
transactionele boete opgelegd krijgen.

Nuttige adressen


