Prijsoverzicht huur zeilklipper
‘Vrijheid’ (seizoen 2020)
dagtocht max. 33 personen
met overnachting max. 17 personen

Een dagdeel zeilen (3-4 uur)
tussen 09:00 en 23:55 uur

Een dag zeilen (7-8 uur)
tussen 09:00 en 23:55 uur

Extra uur zeilen aangesloten aan een zeiltocht

maandag, dinsdag en
woensdag

donderdag en zondag

vrijdag en zaterdag +
feestdagen

€ 850,00

€ 950,00

€ 1.100,00

€ 950,00

€ 1.050,00

€ 1.250,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 150,00

Een lang weekend zeilen (3 dagen 2 nachten)

€ 2.750,00

van vrijdag 10:00 tot zondag 17:00

Een weekend zeilen (2 dagen 2 nachten)

€ 2.250,00

van vrijdag 19:00 tot zondag 17:00

Een kort weekend zeilen (2 dagen 1 nacht)

€ 1.950,00

van vrijdag (of zaterdag) 13:00 uur tot zaterdag (of
zondag) 17:00 uur

Twee dagen zeilen door de week

€ 1.750,00

van 10:00 tot 17:00 de volgende dag

Een midweek zeilen (5 dagen 4 nachten)

€ 2.750,00

van maandag 10:00 tot vrijdag 15:00

Een week zeilen (7 dagen 6 nachten)

€ 3.750,00

van maandag 10:00 tot zondag 15:00 of
zaterdag 10:00 tot vrijdag 15:00

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

€ 75,00

Eindschoonmaak (21% BTW)

€ 125,00

Dekbedden voor iedereen (21% BTW)

€ 125,00

Andere tijden en aantal opvarenden in overleg
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 € 75,- per uur.
Tot € 100,- vroegboekkorting*.
Tot € 150,- korting laagseizoen (oktober-maart)
behalve op feestdagen.
* bij betaling ineens voor 1 februari 2020

Voor speciale evenementen
kunnen afwijkende prijzen
van toepassing zijn. Aan
boord van de ‘Vrijheid’
kunnen wij de catering
verzorgen, echter het is niet
noodzakelijk. Let op! In de
huurprijs is geen catering
opgenomen.

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 9% BTW, tenzij anders
aangegeven.
Bij de huurprijs komen geen bijkomende
kosten! Inbegrepen zijn: bemanningsleden, schipper en
maat; toeristenbelasting, haven-/brug-/sluisgelden;
brandstof voor ca. 1 motoruur per dag voor het uitvaren en
invaren van de haven. Extra motorgebruik in overleg
(tegen meerprijs).

