
 

Catering aan boord  

  

Wanneer u bij ons een schip huurt staat een volledig ingerichte keuken ter beschikking.   

U kunt hier uw maaltijden zelf bereiden.   

Als u het bereiden van de maaltijden liever wilt uitbesteden, dan kan dat ook aan boord van onze 

schepen.  

  

Catering bieden wij u graag aan in diverse vormen: halfpension, volpension, van eenvoudig tot 

uitgebreid, met/zonder kok/bediening.  

Hiervoor hebben wij een aantal professionele cateraars aangetrokken, met jaren lange ervaring voor 

het verzorgen van maaltijden aan boord van zeilschepen.  

  

Wanneer u besluit de verzorging van uw zeiltocht uit handen te geven, brengen wij u graag in contact 

met het cateringbureau die uw wensen inventariseert en u een offerte op maat aanbiedt.  

Tot twee weken voor aanvang zeiltocht heeft u tijd een catering aan te vragen.    

Bij catering aan boord met kok, moet u één hut gereserveerd houden voor hem/haar en 

eventueel zijn/haar hulp.   

  

Een prijsindicatie:  

  

👌Weekendarrangementen:  

• Volpension met welkomsbuffet op vrijdagavond vanaf €. 125,= p.p. per weekend  

• Volpension zonder diner op vrijdagavond  vanaf €. 110,= p.p. per weekend 

• Halfpension (geen diners)      vanaf €.   65,= p.p. per weekend 

👌Dagarrangementen:  

• koffie/thee en lunch        vanaf €. 22,= p.p.   

• koffie/thee lunch en borrelhap   vanaf €. 27,= p.p. 

• koffie/thee, lunch en 2-gangen diner  vanaf €. 45,= p.p.   

• koffie/thee, lunch, borrelhap en diner    vanaf €. 50,= p.p.  

• koffie/thee, ontbijt, lunch, borrelhap en diner  vanaf €. 60,= p.p.  

 

👌servicekosten tochten zonder diner  

• t/m 18 personen 1 cateraar       €. 165,= per dag  

• 19 tot 32 personen 1 cateraar + 1 hulp    €. 275,= per dag  

• boven 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen   €. 385,= per dag  

👌servicekosten dagtochten met diner  

 t/m 18 personen 1 cateraar    €. 220,= per dag 

 19 tot 32 personen 1 cateraar + hulp   €. 385,= per dag 

 Boven 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen  €. 550,= per dag 

👌servicekosten volpension (ontbijt t/m diner)  

• t/m 18 personen 1 cateraar       €. 250,= per dag  

• 19 tot 32 personen 1 cateraar + 1 hulp    €. 415,= per dag  

• boven 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen   €. 575,= per dag  

👌servicekosten  

 ontvangst + welkomsdiner: 1 cateraar  

t/m 18 personen    €.    90,= 

 ontvangst + wekomsdiner: 1 cateraar + hulp 

(19-32 personen)    €.  165,= 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prijzen zijn voor cateringarrangementen vanaf 10 personen. 

Onder de 10 personen betaalt u een “kleine-cateringtoeslag” van € 100,= 

Prijzen zijn exclusief fris- en alcoholische dranken.  

Koffie thee, melk en jus d’ Orange bij de maaltijden zijn inclusief.   

    

👌Dranken aan boord 🍸 

Er zijn verschillende mogelijkheden:  

 u geeft aan de cateraar op welke dranken u wilt hebben; na afloop rekent u datgene af wat 

op en aangebroken is. 

• Afkoop drank: u geeft voor de zeilreis aan welke dranken u aan boord wilt hebben en betaalt 

een vast bedrag per periode per persoon. De factuur wordt voor afvaart aan u toegezonden.  

 

👌Tapbier 🍺 

Aan boord van de Bornrif, Ideaal, Actief en Grootvorst staan biertapinstallaties.  

U kunt, desgewenst,  biervaten bestellen bij ons kantoor. Graag tot 2 weken voor afvaart.  

Prijs op aanvraag. 

 

👌Annulering van catering en services  
Indien u de bestelde catering en services wilt annuleren, brengen wij kosten in rekening:  
25% tot 1 maand voor afvaart  
50% tot 2 weken voor afvaart  
75% tot 1 week voor afvaart  
95% tot 1 dag voor afvaart  
100% op de dag van afvaart  

  

  

Wanneer u besluit gebruik te gaan maken van bovenstaande services, neem dan contact met ons 

bureau op. Wij verwijzen u dan naar de cateraar die bij het door u geboekte schip hoort. Met 

deze cateraar kunt u de catering in details bespreken, waarna u een offerte krijgt toegezonden. 

Voor vragen en meer informatie kunt u ons altijd bellen.  

  

Met vriendelijke groet,  

Marianna Schokker en Agnes Sonneveld  
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