
Boodschappenservice  

 

U krijgt een lijst met daarin een tiental menukeuzes. Wij zorgen er voor dat alle ingrediënten aan 

boord bezorgt worden op het moment dat u aan boord komt. De recepten ontvangt u een paar 

dagen van tevoren, via de mail.  

 

De menu’s zijn/bestaan uit: 

 Zoveel mogelijk verse ingrediënten 

 Voedzaam en gezond 

 A-producten 

 Makkelijk te maken! 

 Uitgebreid; het ontbreekt u aan niets 

 

Zie de bijlage voor de menu’s. Het is ook mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een ander 

tussendoortje, of dessert bij een bepaald menu. Ook kunnen vegetarische wensen doorgegeven 

worden, eventueel tegen meerprijs. Zo wordt u ontzorgd in het hele proces van bedenken ‘wat mee 

te nemen aan eten’. 

 

👌Prijzen boodschappen- en receptenservice 

 

Dagtocht Prijs p.p. Bestaat uit 

Half pension 25,- Koffie/thee met gebak, 1x lunch  

Vol pension 35,- Koffie/thee met gebak, 1x lunch, 1x diner + dessert 

 

Weekend of 2 dagen Prijs p.p. Bestaat uit 

Half pension 39,- 2x ontbijt en 2x lunch  

Vol pension 49,- 2x ontbijt, 2x lunch, 1x diner + dessert 

   
3 dagen in midweek  Prijs p.p. Bestaat uit 

Halfpension 46,- 2x ontbijt en 3x lunch 

Vol pension 62,- 2x ontbijt, 3x lunch, 2x diner + dessert 

   
4 dagen in midweek * Prijs p.p. Bestaat uit 

Half pension 53,- 3x ontbijt en 4x lunch 

Vol pension 75,- 3x ontbijt, 4x lunch, 3x diner + dessert 

   

Hele midweek (ma-vr) * Prijs p.p. Bestaat uit 

Half pension 62,- 4x ontbijt en 5x lunch 

Vol pension 88,- 4x ontbijt, 5x lunch, 4x diner + dessert 

 

 Servicekosten eenmalig €. 85,- 

 Borrelhapjespakket (zeer uitgebreid met diverse kaasjes, nootjes, toastjes, tapenades, 

druiven, smeersels, etc.) kan worden afgenomen voor €. 8,- p.p.p.d.  

 Luxe belegsoorten, zoals filet american, zalm of rosbief tegen meerprijs van €. 3,-  p.p. 

 

Als bovenstaande, extra pakketten voor meerdere dagen afgenomen worden, dan ontvangt u 40 % 

korting en maken wij er een combinatieprijs van. 

 
*  Melk, yoghurt en brood worden bij een vierdaagse tocht of langer, voor 3 dagen besteld ivm te weinig ruimte in de 

koeling en versheid (brood).  U kunt deze producten na 3 dagen zelf bij kopen en de bon achteraf declareren.  



👌Dranken aan boord 🍸 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1) U neemt zelf uw dranken mee. 

2) Afkoop – U betaald een vast bedrag per persoon.  

De factuur wordt voor afvaart aan u toegezonden. De drank die over is, mag u zelf meenemen. 

(geldt ook voor het eten). 

 

Drankprijzen op afkoop 

Dagtocht   €. 17,50 

Weekend (za-zo)   €. 30,- 

Weekend (vr.av-zo)  €. 37,- 

3 dagen midweek  €. 47,- 

4 dagen midweek  €. 57,- 

Midweek   €. 67,- 

 

Dranken op afkoop bestaan uit: diverse soorten wijn en bier, frisdranken en jus’d’orange. U 

ontvangt van ons een lijst waarop u uw wensen kunt aangeven.  Voor speciaalbiertjes rekenen wij 

een  toeslag van  €. 2,- per persoon. 

 

 

Voor de boodschappenservice geldt een minimum aantal personen van 8. Als u met een kleinere 

groep bent kunnen wij dit wel leveren, maar dient er voor 8 personen betaald te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. De boodschappen worden besteld door het bedrijf ‘Wies Werkt’. U ontvangt via hen ook de/het menu(’s) per mail. U 

ontvangt voor meerdaagse tochten dan ook het mailadres waar u declaraties naartoe kunt sturen.  

 


