VERGADERARRANGEMENTEN ‘22
De zaalhuur is afhankelijk van locatie en huurperiode. Zie tabel!
De huur is inclusief gebruik van: beamer, scherm, 1 flipover met papier, stiften,
onze standaard geluidsinstallatie, 1 handheld microfoon & wifi
In ons Foodbook tref je de drankarrangementen & smaakvolle suggesties aan.
Uiteraard zijn aanvullingen of een programma op maat mogelijk.

BESTE STUURLUI
09.00 u. ontvangst; koffie, thee & lekkers
09.30 u. ochtend vergadering; met koffie,
thee, kruidenwater & mintjes
12.30 u. Captainslunch met koffie, thee & Jus
13.30 u. vervolg van de vergadering
15.30 u. serveren middagsnack
17.00 u. gepland einde vergadering
Arrangementsprijs excl. BTW € 41,26 p.p.
Arrangementsprijs incl. BTW € 45,00 p.p.
Plus zaalhuur, zie tabel
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FRISSE KIJK OP DE ZAAK
09.00 u. ontvangst; koffie, thee & lekkers
09.30 u. ochtendmeeting; met koffie,
thee, kruidenwater & mintjes
12.00 u. Captainslunch met koffie, thee & Jus
13.00 u. einde ochtendbijeenkomst
Arrangementsprijs excl. BTW € 27,52 p.p.
Arrangementsprijs incl. BTW € 30,00 p.p.
Plus zaalhuur, zie tabel

HET ROER OMGOOIEN
14.00 u. ontvangst; koffie, thee & lekkers
14.30 u. vergadering; met koffie, thee,
kruidenwater & mintjes
16.00 u. zelf zeilen in 16kwadraten (BM’s)
18-20 u. after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
18.30 u. start ‘onbeperkte’ Zeilersbarbecue
20.00 u. einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs excl. BTW € 54,43 p.p.
Arrangementsprijs incl. BTW € 60,00 p.p.
Plus zaalhuur, zie tabel
Meerprijs: sloepvaren i.p.v. zeilen
excl. BTW € 12,40 p.p.
incl. BTW € 15,00 p.p.

ZAALHUUR
incl. gebruik beamer, scherm, 1 flipover, papier, stiften,
1 handheld microfoon, standaard geluidsinstallatie & wifi

LOCATIE
BOVENDEK
1e etage

Vergaderopst. max. 20 p.

BOTENLOODS
Alleen zomers
Theateropst max. 200 p.

VOORONDER
Veranda style
Theateropst. max. 40 p.

Ochtend Middag
08.30-12.30

Alleen zomers
Vergaderopst. max. 25 p

BEACHCLUB
Voor- & Naseizoen
Klasopst. max. 60 pers.

BOOT
met SCHIPPER
max. 12 pers.

Dag
08.30-17 u.

€ 206,61 ex € 247,93 ex € 413,22 ex
€ 250 incl. € 300 incl. € 500 incl.
€ 330,58 ex € 413,22 ex € 702,48 ex
€ 400 incl. € 500 incl. € 850 incl.
€ 206,61 ex € 247,93 ex € 413,22 ex
€ 250 incl. € 300 incl. € 500 incl.

€ 82,64 ex
SCHIPHUIS
Vergadertafel max. 12 p. € 100 incl.

ACHTERDEK

13-17 u.

€ 82,64 ex € 144,63 ex
€ 100 incl. € 175 incl.

€ 165,29 ex € 165,29 ex € 289,26 ex
€ 200 incl. € 200 incl. € 350 incl.
€ 330,58 ex € 413,22 ex € 702,48 ex
€ 400 incl. € 500 incl. € 850 incl.
€ 247,93 ex € 413,22 ex € 619,83 ex
€ 300 incl. € 500 incl. € 750 incl.

ALLE ZEILEN BIJZETTEN
09.00 u. ontvangst; koffie, thee & lekkers
09.30 u. vergadering; met koffie, thee
kruidenwater & mintjes
12.30 u. zeilerslunchbuffet met koffie,
thee & kruidenwater
13.30 u. (puzzel)tocht aan boord van de
zestienkwadraat zeilboten
17-19 u. after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
17.30 u. start onbeperkte Zeilersbarbecue
19.00 u. einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs excl. BTW € 72,79 p.p.
Arrangementsprijs incl. BTW € 80,00 p.p.
Plus zaalhuur, zie tabel

