Umoja

Prijsoverzicht huur
zeilklipper 'Umoja'
(seizoen 2020)

Een dagdeel zeilen (3-4 uur)

Van 25 tot 125 personen

thuishaven Monnickendam

zondag, maandag en dinsdag

woensdag t/m zaterdag + feestdagen

€ 1.450,00

€ 1.650,00

tot 40 personen (basis bedrag)

boven 40 personen

Een voorbeeld:

Een dag zeilen (7-8 uur)

tot 40 personen (basis bedrag)

boven 40 personen
Een voorbeeld :

Voorvaaruren
Zelfcatering

tot 100 personen € 15,- euro per persoon extra
boven 100 € 10,- euro per persoon extra
U wilt varen met 45 personen

U wilt varen met 130 personen

Dit betekent € 1.450,- + 5 x € 15,- =
€ 1.525,- voor de boothuur

Dit betekent € 1.650,- + 60 x € 15,- + 30
x € 10 = € 2.850,- voor de boothuur

Van 25 tot 125 personen

thuishaven Monnickendam

zondag, maandag en dinsdag

woensdag t/m zaterdag + feestdagen

€ 1.650,00

€ 1.800,00

tot 100 personen € 20,- euro per persoon extra
boven 100 € 15,- euro per persoon extra
U wilt varen met 110 personen

U wilt varen met 85 personen

Dit betekent € 1.650,- + 60 x € 20,- + 10
x € 10,- = € 2.950,- voor de boothuur

Dit betekent € 1.800,- + 45 x € 20,= € 2.700,- voor de boothuur

Bij opstapppen in Monnickendam, Volendam of Marken geen voorvaarkosten
Bij opstappen in andere havens voorvaren € 125,00 per uur
Gebruik Keuken € 395,00 | Kurkgeld € 495,00

Andere vaartijden en aantal opvarenden mogelijk
Bovengenoemde tarieven gelden voor tochten
Voor speciale evenementen kunnen
vanuit Monnickendam. Voor andere op- en
afwijkende prijzen van toepassing zijn.
afstaphavens en afwijkende huurperiodes zijn
Aan boord van de ‘Vrijheid’ kunnen wij de
er tarieven op aanvraag. Hiervoor hanteren we catering verzorgen, echter het is niet
voorvaarkosten van € 75,- per uur.
noodzakelijk. Let op! In de huurprijs is
Tot € 200,- korting bij 100% betaling bij boeking geen catering opgenomen.
Tot € 300,- korting laagseizoen (oktober-maart) Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 9%
behalve op feestdagen.
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).

Wij zijn aangesloten bij VZR-garant

