
Rederij Filia Mosae  

Well 

06 51 52 63 25 

info@filiamosae.nl 

www.maasboot.nl 

Rederij Filia Mosae stelt u zo gewenst in de gelegenheid om afscheid te nemen van uw overleden dierbare door de as op de 

Maas te verstrooien. En zoals u weet, de Maas mondt uit in de Noordzee.  

We varen bijvoorbeeld naar een met u afgesproken 

plaats op de Maas om daar de as te verstrooien. Daar 

aangekomen leggen we het schip stil, zodat de as ver-

strooid kan worden. Nadat de as in het water is ver-

strooid en nadat de familie eventueel bloemen in het 

water heeft gegooid varen we nog een paar rondjes om 

de plek.  

Uiteraard is het mogelijk om in overleg met ons uw ei-

gen wensen vorm te geven. 

Onze steiger ligt aan de Grotestraat in Well, bij Restaurant Brienen( nr 11, 5855 AK).  

De ‘Najade’ wordt ingezet bij kleinere gezelschappen 

tot maximaal 30 personen. 

De ‘FiIia Mosae’ wordt ingezet bij grotere gezelschap-

pen tot 65 personen. 

De ‘Filia Mosae’ is geschikt voor rolstoelen tot een 

breedte van 78 cm (geen elektrische). De ‘Najade’ is 

helaas niet geschikt voor rolstoelen. 

De mogelijkheid bestaat om na afloop koffie of iets anders te 

drinken. Voorts bestaat de mogelijkheid om aan boord een kof-

fietafel, buffet of anderszins te nemen.  

De schepen van Rederij Filia Mosae voeren u op betrouwbare 

wijze over de zachte golven van de Maas en het Leukermeer. 

De schepen zijn met een bar voor warme en koude dranken, 

verwarming en een muziek– en omroepinstallatie uitgerust. 

 

Asverstrooien op de Maas 



Prijsidee: 

 

Uurtarief (onafhankelijk van het aantal passagiers)      € 180,-

(Asverstrooien duurt ca. 1 uur, naar wens langer) 

 

Culinaire wensen: 

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij voor u o.a. verzorgen: 

•  Koffie met gebak          v.a. € 4,10  

• Koude dranken          v.a. € 2,-  

• Lunches, koffietafel          v.a. € 10,- 

• Buffetten of Diners          v.a. € 14,95 

 

De route, tijdsduur en overige wensen kunt u zelf bepalen. 

Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden. 
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