
 
 

 
 

Kerncijfers Chartervaart 2019 

Totaal aantal schepen*  414 

Totale capaciteit passagiers gehele vloot** 10828 

Totaal aantal vaardagen**  52623 

Totaal omzet branche per jaar** € 65.103.955 

Totaal bestedingen gasten per jaar € 47.539.520 - € 119.290.318 

Gemiddelde besteding p.p.p.d. aan wal*** € 34,54 – € 83,57 

* Bron: schependatabank, totaal 
** Bron: schependatabank, enquête geïndexeerd naar totale vloot 
*** Bron: NBTC-NIPO, geïndexeerd   
 
 
Aantal schepen 

Soort schip Aantal  Percentage 

Binnenvaart zeil   

Hotelschepen 256 62% 

Dagtochten 50 12% 

Totaal 306 74% 

Binnenvaart motor   

Hotelschepen 58 14% 

Totaal 58 14% 

Zeevaart zeil   

Hotelschepen en dagtochten 50 12% 

Totaal 50 12% 

   

Totaal aantal schepen 414 100% 

Bron: schependatabank, totaal 
 
Gemiddeld aantal passagiers****                                      Gemiddeld aantal vaardagen**** 

                                
 
   
 
                      
 

Bron: schependatabank, enquête 
 

                         
****Dagtochtschepen zijn niet meegenomen in de tabellen “gemiddeld aantal vaardagen”, “gemiddeld aantal passagiers” en 
“gemiddelde verhuurprijs per dag/week”, aangezien er voor de cijfers van 2019 niet voldoende gegevens voorhanden zijn. 
 
 

 Hotelschepen 

Binnenvaart zeil  22 

Binnenvaart motor  27 

Zeevaart zeil 23 

Gemiddeld 24  

 Hotelschepen 

Binnenvaart zeil 120 

Binnenvaart motor 160 

Zeevaart zeil  183 

Gemiddeld 154 



 
 
Gemiddelde verhuurprijs per dag / per week**** 

 per dag per week 

Binnenvaart zeil - hotelschepen € 857 € 5.997 

Binnenvaart motor  (o.b.v. VP) € 2.268 € 15.867 

Zeevaart zeil € 1.431 € 10.019 

Gewogen gemiddelde € 1.080 € 8.123 

Bron: schependatabank, enquête 
 

 

  
 
 
Bronnen: 
Schependatabank:  
overzicht van alle charterschepen onder Nederlandse vlag die bedrijfsmatig en inclusief bemanning verhuurd worden.  
NBTC-NIPO: 
onderzoek naar bestedingen tijdens vakantie op gehuurde boot en tijdens vakantie op de camping. Dit is niet recent 
onderzocht onder gasten van de chartervaart. 
Enquête: 
aan alle BBZ-leden is middels een enquête in 2019 gevraagd naar informatie m.b.t. vaardagen en omzet. 
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