
Boodschappenservice 

 

U krijgt een lijst met daarin een tiental menukeuzes. Alles is makkelijk te maken, vers en 

voedzaam.  

 

Er is de keuze tussen een basic éénmaster-menu zonder al teveel poespas, maar wel lekker 

en vers. En er is een tweemaster menu. Hier zitten extraatjes bij zoals meer belegsoorten, 

luxere toetjes en een tussendoortje. Op aanvraag kunnen wij u de menu’s toesturen.  

 

Wij zorgen er voor dat alle ingrediënten (zoveel mogelijk vers- en A-producten) aan boord 

bezorgt worden op het moment dat u aan komt. De recepten (makkelijk volgbaar) ontvangt 

u een paar dagen van tevoren via de mail. Zo wordt u ontzorgd in het hele proces van 

bedenken ‘wat mee te nemen aan eten’.  

 

👌Prijzen boodschappen- en receptenservice 

 

2 dagen in midweek     

Menu éénmaster 
Prijs per 
persoon 

Bestaat uit 

Volpension 44,- 1x ontbijt, 2x lunch, 1x diner + dessert 

      

Menu tweemaster     

Volpension 49,- 1x ontbijt, 2x lunch, 1x diner + dessert 

   
3 dagen in midweek      

Menu éénmaster 
Prijs per 
persoon Bestaat uit 

Volpension 49,- 2x ontbijt, 3x lunch, 2x diner + dessert 

      

Menu tweemaster     

Volpension 54,- 2x ontbijt, 3x lunch, 2x diner + dessert 

   
4 dagen in midweek *     

Menu éénmaster 
Prijs per 
persoon Bestaat uit 

Volpension 55,- 3x ontbijt, 4x lunch, 3x diner + dessert 

      

Menu tweemaster     

Volpension 61,- 3x ontbijt, 4x lunch, 3x diner + dessert 

   

Hele midweek (ma-vr) *     

Menu éénmaster 
Prijs per 
persoon 

Bestaat uit 

Volpension 62,- 4x ontbijt, 5x lunch, 4x diner + dessert 

      

Menu tweemaster     

Volpension 68,- 4x ontbijt, 5x lunch, 4x diner + dessert 



 

6 dagen van een week *     

Menu éénmaster 

Prijs per 

persoon 
Bestaat uit 

Volpension 71,- 5x ontbijt, 6x lunch, 5x diner + dessert 

      

Menu tweemaster     

Volpension 77,- 5x ontbijt, 6x lunch, 5x diner + dessert 

  

 Alle boodschappenpakketten worden geleverd met voldoende handfruit, koffie/thee en 

diverse koekjes. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor toilet- keukenpapier, afwasmiddel, 

vuilniszakken en handzeep. Keuken- en handdoeken kunnen voor €. 20,- bijbesteld 

worden. 

 
*  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. Alles wat u overhoudt kunt weer mee naar huis nemen. 

 

Drankprijzen op afkoop p.p. 

2 dagen  €. 17,50 

3 dagen  €. 22,- 

4 dagen  €. 27,- 

Midweek  €. 32,- 

6 dagen  €. 37,50 

 

Drankjes die worden geleverd (non-alcoholisch): Melk, Jus D’orange, crystal clear, ice tea, 

fanta, spa rood, appelsap, limonade. (in overleg anders mogelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  


