
Disclaimer 

Binnenvaartnet komt voort uit de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten. Deze 

stichting is in september 2013 opgericht en heeft als doel het bieden en beheren 

van laagdrempelige ICT diensten voor binnenvaartschippers. De stichting is een 

initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen 

(IDVV) van Rijkswaterstaat. IDVV heeft als doel het beter benutten van vaarwegen. 

De binnenvaartsector is zelf nauw betrokken bij Binnenvaartnet. Betrokkenen 

zijn: de Nederlandse Vereniging Binnenhavens, Bureau Telematica Binnenvaart en 

deelnemende havens en gemeenten.

Vragen?

Uitgebreide informatie over Binnenvaartnet en het aanbod van digitale 

diensten staat op www.binnenvaartnet.nl 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan contact 

op met Binnenvaartnet via:

✔	 e-mail: netwerkdiensten@binnenvaart.org  

 

✔	 of bel: (010) 7 98 98 79

Wi-Fi hotspots voor schippers

Als binnenvaartschipper maakt u ongetwijfeld veel gebruik 

van internet, zowel zakelijk als privé. Binnenvaartnet biedt nu 

breedband-internet aan via Wi-Fi hotspots, speciaal voor 

schippers. Lees er alles over in deze folder.



Betere toegang tot internet met Wi-Fi

Binnenvaartnet is nieuw en ontwikkelt digitale diensten voor de  

binnenvaart. Een van deze diensten is eenvoudig internettoegang via  

Wi-Fi Hotspots in havens en ligplaatsen. Voor slechts 52 euro* per jaar 

heeft u betere toegang tot internet en kunt u meer en sneller digitale  

informatie uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vaarkaarten,  

specifieke data en software-updates voor de binnenvaart. Deze flyer  

biedt u compacte informatie over Wi-Fi via Binnenvaartnet. 

Uitgebreide informatie leest u op www.binnenvaartnet.nl

Voordelen Wi-Fi

Wi-Fi biedt een aantal voordelen ten opzichte van de 

mobiele netwerken (3G en 4G). De voordelen op een rij:

✔	 	 geen datalimieten 

✔	 	 up- of downloaden van grote bestanden 

✔	 	 op meer dan 12 ligplaatsen en binnenhavens in  

Nederland

✔	 	 eenvoudig aanmelden via binnenvaartnet.nl

✔	 	 slechts 52 euro* per jaar

In 3 stappen geregeld

Om gebruik te kunnen maken van internettoegang in binnenhavens en op 

ligplaatsen hoeft u niet veel te doen:

  U meldt zich aan voor Wi-Fi Hotspots via www.binnenvaartnet.nl

  U ontvangt een persoonlijke inlogcode en voert deze eenmalig in op 

uw apparatuur (PC, laptop, smartphone etc.). Via Binnenvaartnet 

maakt u contact met internet in elke aangesloten haven.

  Indien gewenst, kunt u voor een gegarandeerd goede ontvangst een 

buitenantenne installeren. Meer informatie hierover vindt u op de 

website.

Eenmaal aangemeld krijgt u automatisch verbinding zodra u met uw schip bij 

een Wi-Fi Hotspot aankomt in elke haven of op elke ligplaats die meedoet. 

Doe mee!

Wi-Fi Hotspots worden aangeboden in een groot aantal binnenhavens  

en ligplaatsen, waaronder:

Amsterdam – Houthaven 

Rotterdam – Maashaven  

Zwijndrecht – Maasboulevard 

Bergen op Zoom – Theodorushaven            

Vlissingen – Van Cittershaven, Bijleveldhaven en Buitenhaven 

Terneuzen – Zijkanaal A/Beneluxkade

Werkendam – Beatrixhaven en Biesboschhaven            

Moerdijk – Roode Vaart     

Harlingen – Willemshaven, (Nieuwe) Industriehaven

...en dit aantal wordt uitgebreid in 2014!*  52 euro is exclusief btw en exclusief de eventuele aanschaf van een antenne. 


