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PLANNING ASVERSTROOIING 2017 

Voor het 22e jaar staat ~Aqua-Omega voor u klaar om met zorg en aandacht deze 

dienstverlening correct te verzorgen. Met 26 vaste afvaarten uit diverse havens  

en 8 vluchten naar zee, van A tot en met Ω verzorgd. 

       
Scheveningen IJmuiden Den Helder Lauwers-

oog 
Vlissingen IJsselmeer Chaam Rotterdam 

Airport 

25 januari 01 februari 08 februari 20 maart 14 april 09 mei 19 januari 10 februari 

22 maart 29 maart 26 april 10 juli 13 oktober 26 september 16 maart 31 maart 

19 april 10 mei 19 juli 16 oktober   01 juni 12 mei 

07 juni 21 juni 08 november    06 juli 23 juni 

12 juli 26 juli     07 september 28 juli 

13 september 27 september     12 oktober 29 september 

18 oktober 06 december     07 december 27 oktober 

13 december       15 december 

 

U ontvangt ca. 10 werkdagen vooraf een bericht over onze ophaalplanning. Uitgebreide 

berichtgeving over onze verstrooiingen worden geplaatst op onze website. Al onze vaarten 

zijn live te volgen doormiddel van live streamvideo en routevolgsysteem. 

 
PLANNING OPSTAPVAARTEN 2017 

Bij een opstapvaart delen nabestaanden het schip. De asverstrooiingen of asbijzettingen 

vinden na elkaar plaats. Één en ander wordt in goede banen geleid door onze uitvaartleider. 

Nabestaanden varen mee vanaf € 75,- per persoon.  

        
Scheveningen IJmuiden Den Helder 

   

29 januari 26 februari 18 juni 

26 februari 23 april 08 oktober 

26 maart 14 mei  

13 mei 18 juni  

18 juni 30 juli  

30 juli 27 augustus  

27 augustus 24 september  

24 september 26 november  

22 oktober   

26 november   

17 december   

 

Wanneer wordt er verstrooid? Hoe gaat dat? Van waar vertrekt het schip? Gaat het door? 

Kan ik bij het uitvaren aanwezig zijn? Kan ik meevaren? Wat is er meer mogelijk? Voor 

antwoord op veel gestelde vragen kunt u nabestaanden direct doorverwijzen naar 
 

www.asverstrooiing.nl   
 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastiaan Smit 

http://www.asverstrooiing.nl/

