
Weekend arrangement 

 Vrijdagavond 
Keuze uit het Welkomstmenu  
knabbeltjes  
 Zaterdag 
Zuiderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek 
en/of boerencake 
Zuiderpier 
Thee  
keuze uit diner 
luxe borrelhapjes 
 Zondag 
Zuiderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek 
en/of boerencake 
Zuiderpier 
Thee en bittergarnituur

Ameland € 215,= p.p.

Aankomst:  
’s Avonds: 
  
Ontbijt: 
Tussendoor:   

Lunch:    
Tussendoor:  
Diner:    
’s Avonds:  
  
Ontbijt:    
Tussendoor:   

Lunch:   
‘s Middags:

 Vrijdagavond 
Keuze uit het Welkomstmenu  
knabbeltjes 
 Zaterdag 
Zuiderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek 
en/of boerencake 
Noorderpier  
Thee 
keuze uit diner  
tapas bittergarnituur 
  Zondag 
Zuiderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek 
en/of boerencake 
Noorderpier 
Thee en bittergarnituur

 Vrijdagavond 
Keuze uit het Welkomstmenu 
knabbeltjes 
 Zaterdag 
Noorderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek  
en/of boerencake 
Noorderpier  
Thee 
keuze uit diner 
Hollandse bittergarnituur  
 Zondag 
Noorderhaven 
Koffie met Friese oranjekoek  
en/of boerencake 
Noorderpier  
Thee en bittergarnituur

Vlieland € 165,= p.p. Terschelling € 195,= p.p.

Aankomst:  
’s Avonds: 
  
Ontbijt: 
Tussendoor:   

Lunch:    
Tussendoor:  
Diner:    
’s Avonds:  
  
Ontbijt:    
Tussendoor:   

Lunch:   
‘s Middags:

Dranken assortiment 
Afkoop € 50,- p.p. voor het weekend 
Bier, rode en witte wijn, jenever, berenburg, cola, cola light, sinas, 7up, jus 
d’orange en appelsap, spa rood en spa blauw



Voorwaarden: 
-  Prijzen incl. BTW en bediening/kok 
- Het bedrag voor de catering dient vier weken voor afvaart te worden voldaan  
- Bij bestelling van de catering geeft u uw wensen aan en het minimale aantal personen 
- Minimaal een week voor afvaart geeft u het definitieve aantal personen op. De catering voor de extra personen en de 

dranken die u heeft besteld op nacalculatie, worden na de zeilreis aan u gefactureerd 
- Catering mogelijk vanaf 15 personen, bij < 15 personen een toeslag van € 100,- 
- Catering prijzen zijn exclusief fris- en alcoholische dranken 
- Koffie, thee, melk en water zijn bij de maaltijden inbegrepen 
- Prijzen voor dranken arrangementen en dranken op nacalculatie alleen van toepassing bij afname van half- en/of 

volpension, eventueel uitgebreid met een inschepingsschotel 
- Bij meerdaagse tochten vervalt een hut voor het catering personeel, u dient hierbij boeking rekening mee te houden  
- Indien de cateraar niet aan boord overnacht, is deze hut voor uw groep beschikbaar en wordt er een bedrag van € 50,- 

per nacht per kok en/of bediening extra berekend voor de overnachting van de cateraar aan de wal 
- Kinderen tot acht jaar krijgen 50% korting, uitgezonderd op de dranken en volpension voor jeugdgroepen. 
- Indien u dieetwensen bij boeking doorgeeft, wordt er rekening mee gehouden 
- De kok en/of bediening zijn door u ingehuurd. Ook op het schip zijn werk- en rusttijden volgens HORECA CAO van 

toepassing voor het catering personeel. Voor op het schip gelden de volgende werktijden. vrijdag van 18.00 tot 21.00 
uur; zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur; en zondag van 7.00 tot 17.00 uur.  Er dient ook rekening te worden gehouden met 
de rusttijden 

- Als u geen kok of bediening wilt dan gaat er 10% van de prijs af. Dit geld alleen voor de onderdelen met een $ teken 
- Noot: Er kan natuurlijk in overleg altijd een aanpassing plaatsvinden als u een programma heeft

Bij bestelling van catering geeft u uw wensen aan en het minimale aantal personen. U ontvangt een bevestiging en factuur die vier 
weken van tevoren voldaan dient te worden. Minimaal twee weken voor afvaart geeft u het definitieve aantal personen aan. De catering 
voor extra personen en de dranken op basis van nacalculatie worden na de zeilreis aan u gefactureerd.

Voorwaarden catering

Annulering van catering: 
Indien u de bestelde catering annuleert brengen we hiervoor kosten in rekening 
- tot 2 maanden voor afvaart 15%    - tot 1 maand voor afvaart  25% 
- tot 2 weken voor afvaart  50%  - tot 1 week voor afvaart  75% 
- tot en met 1 dag voor de afvaar 95% - op de dag van afvaart              100% 


