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PRIJSLIJST 2019: Winner 10.10, Grutto
Soort periode

Huurperiode

Weekend of midweek

Week

Laagseizoen

01 januari t/m 27 maart
25 oktober t/m 31 december

€ 630,-

€ 1050,-

Middenseizoen

28 maart t/m 04 juli
30 augustus t/m 24 oktober

€ 685,-

€ 1145,-

Hoogseizoen

05 juli t/m 29 augustus

€ 775,-

€ 1295,-

Regulaire huurtijden
Midweek = Maandag 14 uur t/m vrijdag 11 uur
Weekend = Vrijdag 16 uur t/m maandag 11 uur
Week = Vrijdag 16 uur t/m vrijdag 11 uur
Huurtijden tijdens Feestdagen 2019
Soort

Huurtijden

Prijs

Pasen

Vrijdag 19 april, 16 uur t/m
dinsdag 23 april, 11 uur

€ 795,-

Hemelvaart

Woensdag 29 mei 16 uur t/m
maandag 03 juni, 11 uur

€ 915,-

Pinksteren

Vrijdag 07 juni, 16 uur t/m
dinsdag 11 juni, 11 uur

€ 855,-

Sacramentsdag

Woensdag 19 juni, 16 uur t/m
maandag, 24 juni, 11 uur

€ 915,-

Alle boven genoemde prijzen zijn exclusief de standaard toeslag (verplicht) voor
gasverbruik, beddenlakens, hoofdkussens met overtrek en schoonmaak:
€ 95,- per (feestdag-) weekend of midweek, € 100,- voor een week.
Steeds in de huurprijs al mee inbegrepen zijn: Automatische reddingsvesten voor alle opvarenden,
de jongste waterkaarten (papieren en digitale editie) en de getijdentabel HP33.
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Aanvullende Opties
Wij bieden veel aanvullende opties om het zeilen met onze schepen voor u nog leuker en
spannender te maken – in meest positieve zin van dat woord! Hier zijn ze:
Soort Extra

Prijs

Unit

Speciale zeilen: Laminaat groot en fok, Winner 10.10

€ 75,-

per dag

Speciale zeilen: Spinnaker

€ 25,-

per dag

Speciale zeilen: Gennaker

€ 20,-

per dag

Dinghy / bijboot met peddels

€ 50,-

per week

Dinghy / bijboot met elektromotor

€ 100,-

per week

Noordzeepakket*

€ 250,-

per huurperiode

Schipper / Instructeur

€ 145,-

per dag

Zeilpak Henry Lloyd**, jas en broek

€ 50,-

week

Zeilpak Henry Lloyd**, jas en broek

€ 25,-

(feestdag-)midweek of
weekend

Dekbed met overtrek

€ 10,-

per stuk

Handdoekenpakket (4 delig)

€ 5,-

per set

*Het Noordzeepakket bevat: Actuele noordzeekarten, Reeds Nautical Almanak, noodsignalen,
zoeklicht, lifelines voor alle opvarenden, een waterdichte handmarifoon en een reddingvlot.
** Wij hebben ook een klein aantal Henry Lloyd zeilpakken voor kinderen – deze zijn gratis
beschikbaar zolang de voorraad strekt, graag op tijd aangeven!

