
Prijsoverzicht huur 
zeilklipper UMOJA 

(seizoen 2020)

Een dag zeilen (7-8 uur) Van 25 tot 200 personen vanuit Monnickendam

zondag t/m woensdag donderdag t/m zaterdag + feestdagen

tot 35 personen (basis bedrag) € 1.450,00 € 1.650,00 

boven 35 personen € 20,- euro per persoon extra € 25,- euro per persoon extra

Als voorbeeld : U wilt varen met 62 personen U wilt varen met 85 personen

Dit betekent € 1.450,- + 27 x € 20,- 
extra. Dat is € 1.990,- voor de boothuur

Dit betekent € 1.650,- + 50 x € 25,- 
extra. Dat is € 2.900,- voor de boothuur

Een dagdeel zeilen (3-4 uur) Van 25 tot 200 personen vanuit Monnickendam

zondag t/m woensdag donderdag t/m zaterdag + feestdagen

tot 35 personen (basis bedrag) € 1.250,00 € 1.450,00 

boven 35 personen  € 15,- euro per persoon extra € 20,- euro per persoon extra

Een voorbeeld: U wilt varen met 45 personen U wilt varen met 135 personen

Dit betekent € 1.250,- + 10 x € 15,- = 
€ 1.400,- voor de boothuur

Dit betekent € 1.450,- + 100 x € 20,- = 
€3.450,- voor de boothuur

Voorvaaruren (bij op-/afstappen in andere 
haven dan Monnickendam)

Zelfcatering

Andere vaartijden en aantal opvarenden 
mogelijk

Bovengenoemde tarieven gelden voor 
tochten vanuit Monnickendam. Voor 
andere op- en afstaphavens en afwijkende 
huurperiodes zijn er tarieven op aanvraag. 
Hiervoor hanteren we voorvaarkosten van 
€ 125,- per uur.

Tot € 200,- vroegboekkorting*.
Tot € 300,- korting laagseizoen (oktober-
maart) behalve op feestdagen. 

Voor speciale evenementen kunnen 
afwijkende prijzen van toepassing zijn. 
Wij hebben een vaste cateraar die 
bekend is met de werking van de 
apparatuur en ervaring heeft om 
daarmee om te gaan, ook als het schip 
onder vol tuig vaart. Let op! In de 
huurprijs is geen catering opgenomen. 
NB: Tot 21 dagen voor afvaart kunt u 
het opgegeven aantal personen alleen 
nog naar boven toe bijstellen.

De catering, koffie, thee, fris en 
alcoholische dranken worden door de 
‘Umoja’ verzorgd, tenzij anders 
overeengekomen. Zie onze 
cateringlijst. Huurprijzen zijn in Euro en 
inclusief 9% BTW. 
Bij de huurprijs komen geen 
bijkomende kosten! Inbegrepen zijn: 
bemanningsleden, schipper en maat, 2 
motoruren, eindreiniging, 
toeristenbelasting, haven-/brug-
/sluisgelden.

* bij betaling ineens voor 1 februari 2020

Gebruik Keuken € 395,00 | Kurkgeld € 495,00

€ 125,00


