Huurprijzen
Sloep huren
Sloep 420 / Fish
bankjes

1-6 personen
max. 4 volwassenen
max. gewicht: 400 kg
opbergvak

€
99,00
€ 120,00
€
60,00
€
60,00 *

Sloep 460
rondzit

1-8 personen
max. 6 volwassenen
max. gewicht: 450 kg

€ 125,00
€ 150,00
€
65,00
€
65,00 *

luxe Sloep met stuur
rondzit

1-10 personen
max. 8 volwassenen
max. gewicht:

€
€
€
€

Luxe schuit

1-15 personen
12 volwassenen
ervaring vereist

€ 195,00
€ 225,00
€ 145,00

ma t/m vrij
vrij t/m zon
max. 3 uur
dagdeel

Polderschuit

1-20 personen*

€ 195,00

ma t/m vrij

15 volwassenen

€ 225,00

vrij t/m zon

ervaring vereist

€ 145,00

dagdeel

€ 275,00

dag

€ 175,00

dagdeel

max. 3 uur

€

95,00

nacht

21.00-10.00

€

55,00 p.p.

dagdeel

max. 4 uur

vlot

€

39,50 p.p.

dagdeel

max. 4 uur

vlot

ma t/m vrij
za t/m zon
avondtarief
max. 3 uur
dagdeel
*ma t/m do

ma t/m vrij
za t/m zon
avondtarief
max. 3 uur
dagdeel
*ma t/m do

195,00
225,00
125,00
145,00

ma t/m vrij
za t/m zon
avondtarief
max. 3 uur
dagdeel

Schuit/Vlot huren

max. 3 uur

*boven 14 personen € 10,= p.p.

Vlot

tot 10 personen

2 personen overnachten

Arrangementen te boeken:

O

O

Het leukste feestje op het water

vanaf 8 pers.

BBQ vlot arrangement:

excl. schipper

varen met het unieke BBQ vlot inclusief

zie uitleg

BBQ pakket en drankpakket

arrangementen

Vergaderen op het water

vanaf 8 pers.

vergader/trainings arrangement:

excl. schipper

vergaderen/trainen op het water incl.

zie uitleg

uitgebreid lunchbuffet en gebruik van

arrangementen

koffie/thee/water en petit four

zakelijk

O

Speuren op het water

vanaf min. 8 pers.

schuitje varen arrangement

excl. schipper

Speuren en varen over het water met onze

zie uitleg

schuit of sloepen, incl. 3 gangenkeuze menu

arrangementen

€

42,50 p.p.

max. 4.5 uur

schuit/sloepen

exclusief drankjes

O

O

Schuitje varen/ theetje drinken

vanaf min. 2 pers.

€ 103,00 2 pers

ma t/m vrij

varen met een één van onze

excl. schipper

€ 146,00 4 pers

ma t/m vrij

mooie sloepen en aansluitend of van te

zie uitleg

€ 163,00 2 pers

za t/m zon dag

voren genieten van de heerlijke high tea.

arrangementen

€ 206,00 4 pers

za t/m zon dag

€ 231,00 4 pers

ma t/m zo

€ 274,00 6 pers

ma t/m zo

Ijgenweis picknick

€

19,50

p.p.

vanaf 2 p.

High tea picknick

€

21,50

p.p.

vanaf 2 p.

Kids picknick

€

10,00

p.p.

Borg picknickmand

€

50,00

€

9,50

420

455

Picknick arrangement

minimaal 2 dagen van te voren reserveren
exclusief boothuur
zie uitleg onder kopje arrangementen

O

Bootverhuur Enkhuizen puzzeltocht

p.p.

over het water incl. ijsje excl. boothuur

O

Schapenstreek arrangement

€ 195,00 10 pers

schuit huur dagdeel incl. rondleiding

Schuit

ex. schipper

schapenboerderij + ijs toe

O

optie: start met koffie/thee en verse appeltaart

€

Djembee arrangement

prijs op

Schuit

trommelen op afrikaanse trommels

afspraak

of vlot

inclusief boothuur vanaf 10 pers.

5,95 p.p.

O

Klootschietarrangement

min. 4 pers.

€

90,00 4 pers.

€ 120,00 6 pers.

klootschieten inclusief boothuur dagdeel

410/420
6 volw.

(max. 3 uur) 410/420 sloep totaal tijd max
5 uur

O

optie: start met koffie/thee en verse appeltaart

€

5,95 p.p.

optie: 12 uurtje

€

10,00 p.p.

€

90,00 4 pers.

GPS speurtocht arrangement

min. 4 pers.

€ 120,00 6 pers.

speuren in het streekbos met GPS

410/420
6 volw.

dagdeel varen (max. 3 uur) sloep 410/420
totaal tijd max. 5 uur
optie: start met koffie/thee en verse appeltaart

€

5,95 p.p.

optie: 12 uurtje

€

10,00 p.p.

Optioneel bij te boeken

O
O
O
O

Boogschieten

€

10,00 p.p.

GPS Speurtocht

€

10,00 p.p.

Klootschieten

€

10,00 p.p.

Steppen

€

10,00 p.p.

O

Familiepakketen
€

90,00 4 pers.

Familiedagarrangement

min. 4 pers.

Optie: start koffie/thee met gebak
3 uur varen + puzzeltocht, smulpakket kids,

2 extra kinderen

patatje + 1 item* (ouders) en midgetgolfen

bij te boeken

€

5,95 p.p.

€

8,50 p.p.

€

5,00

per stuk

75,00

per dag

€ 5,00

per keer

* kroket, frikandel, kaassoufle (sloep 410)
Accessoires huren:
O

Zwemvest
verplicht bij kinderen zonder diploma!

O

Vaarroute

gratis

O

Boottrailer

€

O

Speciale stoel met rugleuning
Tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW

