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voorbeeld@gmail.com
Prijsopgave
Offertedatum : 1 mei 2022
Offertenummer : OF-225629

Betreft: Dagtocht naar de Marker Wadden (voorbeeld 65 personen incl. catering)

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in een vaartocht naar de Marker Wadden. 

Op de volgende pagina's treft u een voorbeeld offerte, hierbij zijn we uitgegaan van een gemiddelde dagtocht van 8 uur en 65 
personen met de vertrekhaven Lelystad. Wij adviseren acht uur omdat u dan voldoende tijd heeft voor een mooie vaartocht over 
het Markermeer en een bezoek van ongeveer twee uur aan de Marker Wadden.

In het voorstel zijn opgenomen: 
• De huur van het schip inclusief bemanning exclusief voor uw groep
• Een gebiedsbijdrage voor de Marker Wadden aan Natuurmonumenten
• Eten en drinken o.b.v. ontvangst met koffie, thee, lunch en borrelhapjes. Dit kunt u eventueel uitbreiden met een 

welkomstdrankje, BBQ of buffet. Bekijk ons Foodbook voor ideeën en kosten.
U kunt eerst het schip reserveren en de catering kunt u op een later tijdstip (tot vier weken voor afvaart) nog aan ons doorgeven. 
Indien u het schip alvast online boekt betaalt u geen reserveringskosten en bent u in ieder geval verzekerd van het schip en de 
datum van uw keuze. Bekijk de beschikbaarheid en exacte prijs van het schip op onze website.

Wij hopen u gauw op een van onze schepen en de Marker Wadden te verwelkomen. 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

NAUPAR
nautische  partners 

 

https://bookboat.blob.core.windows.net/docs/FOODBOOK-in-NL.pdf


 

Vaartocht op de Willem Barentsz (8 uur) | max 65 p.  € 2.405,00

Van: Do. 08 sep. 2022 | 10:00  Tot:  Do. 08 sep. 2022 | 18:00  

Havens: Lelystad Bataviahaven - Lelystad Bataviahaven

Max capaciteit: 100 personen

Meer over dit schip

Algemene Voorwaarden BBZ

De prijs is inclusief haven-, brug, sluis- en loodsgelden, alsmede noodzakelijke 
brandstof tot 1 uur per dag, eindschoonmaak, toeristenbelasting en twee 
bemanningsleden.

 

Blueberry muffin met koffie en thee | Stuk(s)  | 65  |  € 5,50 € 357,50

Sandwiches | Stuk(s)  | 65  |  € 13,00 € 845,00
Overheerlijke sandwiches op Vikingbrood (Zweeds polarbrood) met chips
- Klassieker met kip, bacon, sla, tomaat
- Gegrilde aubergine, geraspte oude kaas, cashewnoten met crème fraîche
- Tonijnsalade, cottage cheese, tomaat, sla en komkommer
- Gerookte zalm met roomkaas en verse bieslook
- Koffie, thee, melk en water

Hapas en Tapas | 5 stuks  | 65  |  € 6,85 € 445,25

Voorschot dranken | pp  | 65  |  € 22,50 € 1.462,50
Voorafgaand wordt een voorschot voor drankjes berekend. De daadwerkelijke kosten worden achteraf met u verrekend.

Gebiedsbijdrage Marker Wadden | max 75  | 1  |  € 450,00 € 450,00

https://www.naupar.nl/willembarentsz
https://www.naupar.nl/av-bbz


Toelichting offerte

Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Reserveringskosten
De prijs is exclusief € 25,- (incl. BTW) reserveringskosten per schip. Indien u online reserveert, vervallen deze kosten.

Betalingsvoorwaarden voor de scheepshuur
Bij boekingen binnen zeven weken voor afvaart: 100% bij reservering.
Bij boeking voor hetzelfde jaar: 50% veertien dagen na reservering / 50% vier weken voor afvaart
Bij boeking voor het volgende jaar: 15% voor 1 oktober / 35% voor 1 januari / 50% vier weken voor afvaart

Betalingsvoorwaarden voor catering en overige services
Bij boekingen binnen vier weken voor afvaart: 100% direct na reservering.
Bij boeking voor hetzelfde jaar: 100% vier weken voor afvaart
Bij boeking voor het volgende jaar: 15% veertien dagen na reservering / 85% vier weken voor afvaart


