
Maximale bezetting van je haven
Dé havenapp voor vaarders en havens



Krachtig, flexibel & 
eenvoudig te gebruiken 
online app voor havens

Blue Water App is het enige boekingssysteem dat 

met iBeacons werkt. Een bluetooth-sensor waarmee je 

automatisch kunt zien wie je haven binnenvaart, en wie 

de haven weer verlaat. 

De iBeacon maakt direct contact met de vaarder en 

stuurt persoonlijke berichten. Op deze manier kun je de 

vaarder verleiden tot acties. Denk aan een uitnodiging 

om een ligplaats te boeken, of gebruik te maken van je 

havenfaciliteiten.

In 1 overzicht mijn beschikbare 
ligplaatsen online
Weet wanneer je gasten komen. Om ze persoonlijk 

te verwelkomen. En wanneer ze weer vertrekken. Om 

ze een behouden vaart te wensen.

Overzicht van mijn vaste gasten
Komt één van je vaste ligplaatsen vrij? Reserveer 

deze voor een tijdelijke gast. Zo beperk je vrije 

ligplaatsen optimaal. 

Directe betaling, simpele administratie
Geen cash meer, geen onnodig papierwerk. De app 

sluit feilloos aan op je eigen managementsysteem.

Samen met mijn gast zoeken naar de 
perfecte plek
Lengte, breedte, maakt niet uit... De app geeft jou en 

de vaarder direct inzicht in de ideale ligplaats voor 

zijn boot. Bevestig, verander of zeg sorry tegen een 

boeking. 

Alle info in een paar klikken 
Blue Water App zet alles in de cloud. Dus overal bij 

de hand, voor al je medewerkers. Kun je eindelijk 

weer eens een relaxed rondje over je haven lopen.

Mijn voordelen op een rij
Ontdek waarom jij gebruik zou moeten maken van de Blue Water APP



Blue Water PAY

Met Blue Water PAY worden betalingen nog makkelijker. 

Niet alleen voor de vaarder, ook voor de havenmeester. 

Of ze Blue Water APP nu wel of niet gebruiken. 

Minder cash, want iedereen betaald via Blue Water PAY

Minder administratie, een stuk makkelijker

Bespaar telefoontijd en e-mailverkeer

Alle documentatie gaat automatisch via hetzelfde systeem

Haal meer uit jouw haven
Sluit je aan bij ruim honderd havens met meer dan 30.000 tevreden bezoekers

Laat vaarders zien wat 
er nog meer te doen is

Van een speeltuin en restaurants 

tot uitjes in de buurt. In 5 talen. 

Bedien ze op hun wenken en krijg 

de review die jij verdient

Er ligt een wereld aan 
vaarders voor je open

Meer dan 30.000 vaarders 

gebruiken de app al. Laat ook zien 

dat jouw haven aangesloten is op 

Blue Water APP

Gemak dient de mens: 
met je tablet in de hand
Beheer jouw haven vanaf de iPad 

en zie in één oogopslag waar 

je gasten zijn en waar nog vrije 

ligplaatsen beschikbaar zijn

 



www.bluewaterapp.com

Beschikbaar op iOS en Android

Volg ons op

 bluewaterapp    @bluewaterapp

Adres

 Scheepmakerij 220, 3331 MB Zwijndrecht NL

 +31 (0)20 244 0844

Lees wat onze klanten over 
Blue Water APP te vertellen hebben

“Makkelijk om te zien dat 
er ook voor kinderen iets 

te doen is in de buurt”
- Els van Dijk

“Mijn haven draait nu 
volledig autonoom op 

Blue Water APP”
- Sander Waterval

“Ik kan eindelijk weer 
eens relaxed rondje over 

mijn haven lopen”
- Mark Peterson

“Mijn vaste 
liggers melden zich 

automatisch af“
- Nicola Gatti 

“Mijn vaste liggers 
melden zich nu 
automatisch af”

- Enrico Salvi

“Veilig gevoel om op zee 
al te weten dat er een 

plek op je wacht”
- Martin Scholz


