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Welkom!
Voor al uw varende 

evenementen

Partyschepen Smaragd



Smaragd 2
van 40 tot 400 personen

Zeer flexibel schip zeer geschikt voor kleinere 
gezelschappen maar ook zeker voor hele 

grote gezelschappen

Smaragd 1
van 50 tot 250 personen

Uitstekend geschikt voor zakelijke 
gezelschappen of een chique 

bruiloft

Gastvrijheid, unieke locatie, creativiteit, 

aandacht, vakmanschap en passie. Dit is waar 

wij voor staan bij Rederij Smaragd!

Met 2 hele mooie schepen met ieder zijn eigen 

unieke uitstraling. Is er altijd een schip te vinden 

wat bij u past.

Onze partymanager staat voor u klaar!

Om u te begeleiden naar zeer geslaagde dag.

Welkom aan 
boord

- DE LOCATIE-

Scheepshuur Smaragd 1

3 uur € 1375,00

4 uur € 1650,00

5 uur € 1925,00

Ieder extra uur € 200,00

Scheepshuur  Smaragd 2

3  uur  € 1075 ,00

4 uur  € 1350,00

5 uur  € 1575 ,00

Ieder  ext ra  uur   € 200,00



Koffie € 2,50 
Thee € 2,50

Koffie en theeKoffie & Thee
Lekkernijen

Bruidstaart / Verjaardagstaart

2 x koffie /thee met gesorteerd gebak € 7.95
2 x koffie /thee met appeltaart € 6,25
2 x koffie /thee met petit four € 7,25 (logo € 0,45)

Ontvangst arrangement Koekela  € 15,50

Uw gasten ontvangen met 
een kopje koffie of thee! 
Uitbreiden met iets lekkers

Arrangementen:

Roombotercake € 1,20
Gesorteerd gebak van de bakker € 3,95
Petit four € 2,50
Petit four met logo € 2.95
Appeltaart € 2.95

U brengt uw eigen taart mee en wij snijden deze 
voor u aan en serveren deze uit voor € 2,00 per 
persoon

Onbeperkt koffie en thee 
Verse muntthee & Gemberthee*

Diverse muffins & Donuts
Verschillende brownies & bars van Koekela

Cookies van Koekela
(VEGAN mogelijk)

Het arrangement duurt 1 uur
*alleen te boeken in combinatie met dit 

arrangement



Hollandse bar 
pakket

Prijzen van de dranken die 
genoteerd worden en achteraf in 

rekening worden gebracht.

Koffie /thee
€ 2,50 per kopje

Frisdranken v.a.     
€ 2,85 per glas

Vruchtensappen   
€ 2,85 per glas

Heineken/Tap       
€ 2,85 per glas

Heinken 0.0%          
€ 3,50 per fles

Drinks
 

Tijdens uw evenement zal onze 

crew volledig tot jullie 

beschikking staan om uw 

gasten te voorzien van diverse 

drankjes. Wij bieden 

verschillende mogelijkheden 

aan. U kunt kiezen voor een 

afkooppakket of voor drank op 

nacalculatie.

tip! Kies voor een 
welkomstdrankje

Internationaal 
bar pakket

Bier, scheepswijnen, 
limonade, vruchtensappen, 
Binnenlands gedestistilleerd

Hollandse bar & 
Buitenlandse 
gedistilleerd

Uitkoop 3 uur   € 27,00 p.p.
Uitkoop 4 uur   € 34,00 p.p.
Uitkoop 5 uur   € 41,00 p.p.

De uitkoop kan verlengd 
worden, de meerkosten per uur 
bedragen  € 8,00             

Scheepswijnen
€ 4,25 per glas

Binnenlands ged. v.a.
€ 4,00 per glas

Buitenlands ged.  v.a.
€ 4,75 per glas

Heeft u een budget als vereniging of 
stichting dan werken wij ook met 
consumptiemunten. De munten 

kosten € 3,00 per stuk

Welkomstdrankje

Koffie /thee
€ 2,50 per kopje

Prosecco.     
€4,50 per glas

Cocktail   
€ 8,50 per glas

Moët & Chandon
 € 85,00 per fles

Uitkoop 3 uur   € 23,00 p.p.
Uitkoop 4 uur   € 28,00 p.p.
Uitkoop 5 uur   € 32,00 p.p.

De uitkoop kan verlengd 
worden, de meerkosten per uur 
bedragen  € 5,75



Bites
 

Uw borrel uitbreiden met 

verschillende soorten bites en 

tafelgarnituren?

Art Impression
Borreltray 

U tafels leuk aankleden met een 
mooi tafelgarnituur:

Luxe banketbakkerszoutjes en 
pittige nootjesmix

€ 2,25 p.p.

Borrelplateau, luxe 
banketbakkerzoutjes, pittige 

notenmix, blokje oude 
Rotterdammer, Spaanse fuete en 

komkommer
€ 3,75 p.p.

Borreltray met pittige nootjes, 
canapes met zalm, canapes 
met carpaccio, serranoham, 

blokjes kaas, worst 
kaasstengels

€ 6,50 p.p.

U tafels leuk aankleden met 
een mooi tafelgarnituur...

Luxe banketbakkerszoutjes en 
pittige nootjesmix

€ 2,25 p.p.

Borrelplateau, luxe 
banketbakkerzoutjes, pittige 

notenmix, blokje oude 
Rotterdammer, Spaanse fuete 

en komkommer
€ 3,75 p.p.

Luxe borrel bites

Carpacciololly
Coquilles

Gamba a pil pil
Tonijn met sesam
Dadels met spek

Mozzarella/tomaatspiesje
Bruchetta

Geitenkaas gefrituurd
Gevuld eitje 

Gegrilde lamsfillet

€ 4,50 per stuk 
(min. per 20 van ieder item)

Bittergarnituur

Standaard bittergarnituur
Bitterbal

Mini frikandel
mini kaassouffle

Kipnuggets
€ 4,25 p.p.

Luxe bittergarnituur
Butterfly garnaal

Bitterbal
Loempia

Vlammetjes
€ 6,00 p.p.

TIP!Puntzak patat met 
Belgische mayonaise €4,00



-Luxe kaasstengels met pittige 
nootjes

-Blokje kaas met serranoham
-Amuse van carpaccio

-Prikkertje kerstomaat & 
mozzarella

-Gefrituurde garnaaltjes
-Mini kaassouffle's

-Kipbites

-Luxe kaasstengels  met pittige 
nootjesmix

-Blokje kaas met serranoham
-Wraps met zalm & Kip
-Amuse van carpaccio

-Amuse gamba's met pittige 
saus

-Luxe warme bittergarnituur;
Kipbites, Mini frikandel, 
gefrituurde garnaaltjes, 

vlammetjes, mini kaassoufflé, 
bitterballen

Bites silver € 8,50 p.p.

- Luxe kaasstengels met pittige 
nootjes

-Zalmrolletje
-Prikkertje met kerstomaat & 

mozzarella
- Mini frikandel

-Mini kaassouffle

Bites gold € 12,50 p.p. Bites diamond € 17,50 p.p.

Bites
 

Op aanvulling van jullie event 

hebben wij diverse bite deals 

opgesteld. Simpel of liever wat 

luxer? Voor elke portemonnee 

een optie!

Vegetarisch?
Geen probleem!
Vraag naar de 
mogelijkheden.



Diverse broodsoorten waaronder gesneden 
boeren wit, gesneden boeren bruin, bolletjes wit 
& bruin
2 soorten vleeswaren
2 soorten kaas
Huisgemaakte eiersalade
Huisgemaakte tonijnsalade
Groene bladsalade
Diverse zoetwaren
Bourgoundische runderkroket
Roomboter en dieet margarine
Koffie en thee op het buffet (gedurende 1 uur)

Lunchbuffet Smaragd
€ 12,50 p.p.

Lunchbuffet 't Waaltje
€ 19,95 p.p.

Luxe lunchbuffet
€ 26,50 p.p.

Lunch
Buffetten

Voor grote groepen kan een walking lunch een 

betere optie zijn! Niet de gasten gaan langs het 

buffet maar de crew serveert de lunch uit 

terwijl de gasten heerlijk met elkaar kunnen 

kletsen!

(Zeer geschikt tijdens een netwerkmeeting.)

Tafelbroodjes

Op de statafels en tafels plaatsen wij 

borreltray's met diverse kleine hapklare 

broodjes belegd met Boerenlandskaas, 

Serranoham en kipfillet van de polderkip.

Soepje in een wijnglas! 

Een overheerlijke gebonden seizoensgroente 

soep van de chef.

Pokebowl

Wij serveren 3 soorten pokebowls uit.

Eentje met verse gerookte zalm, een vega 

variant met advokado & met gerookte kip.

€ 27,50 p.p.

TIP!

Diverse broodsoorten waaronder gesneden 
boeren wit, gesneden boeren bruin bolletjes wit 
en bruin, luxe harde broodjes assortiment.
Plateau van vleeswaren
Plateau van diverse soorten kaas
Plateau van gerookte vis
Huisgemaakte eiersalade
Huisgemaakte tonijnsalade
Groene bladsalade
Roerei met spek
Kipsaté in pindasaus (2 stokjes)
Diverse zoetwaren
Roomboter en dieet margarine
Koffie en thee op het buffet (gedurende 1 uur)

Luxe seizoenssoep
Plateau van diverse soorten kaas
Mediterrane vleeswarenschotel
Carpaccio met truffelmayonaise en verse 
Parmezaan
Plateau met diverse soorten gerookte vis
Vegetarische pastasalade met gegrilde groente
Kalfsrollade met overheerlijke jus (warm)
Vers gesneden warme beenham met een 
mosterdsaus (warm)
Salade bar waar u uw eigen salade kunt 
samenstellen met o.a. bladsla, komkommer, 
tomaat, ui, feta en olijven.
Luxe broodassortiment
Koffie en thee op het buffet (gedurende 1 uur)
Biologische vruchtensappen (gedurende 1 uur)



Rundervinken 
in overheelijke Espangnole saus

Speklappen
in roomboter gebakken 

Gebakken Zeeuwse uien en speklapjes

Kruimige gekookte aardappels

Gesmoorde raasdonders

Hard gekookte eieren

Een salade van 
tomaat en komkommer

Mix van jonge bladsalade

Piccalilly
huisgemaakt

Mosterdsaus
huisgemaakt

Zeeuwse keukenstroop

Tafelzuren

Gehakte sjalotten

Captains Diner
€ 21,50 p.p.

Stampotbuffet
€ 24,50 p.p.

Buffeten

Ieder evenement heeft 

zijn eigen 

onderscheidende aanpak 

nodig! Onze chef kok  

denkt graag met u mee. In 

het foodbook hebben wij 

onze bestseller's qua 

buffetten voor u op een 

rijtje gezet. 

Stampot Andijve
Kruimige aardappelen gestampt met rauwe 
andijvie en biologische spek

Stampot Boerenkool
Van biologische aardappelen met verse 
boerenkool een duurzame rookworst

Stampot Zuurkool
Zuurkool met aardappelen, witte wijn en 
gebakken uitjes en uitgebakken spek

Vleesschotel
Een grote schotel met diverse soorten vlees zoals 
gebakken speklapjes, verse worst en 
rundervinken in krachtige jus en uien

Tip! Optioneel vegetarische stampot € 5,50 per 
persoon

Een stampot van pastinaak, knolserderij en 
aardappel met room en salie & blauw ader kaas

Italiaansbuffet
€ 29,50 p.p.

Brucceta met tomaat

Stokbrood smeersels en tapenade

Italiaanse frisse salade
Met gedroogde tomaten, champignons, olijven en 
balsamico dressing

Spies met tomaat & mozzarella

Koude pastasalade met gegrilde groenten

Italiaanse vleeswaren

Lasagne
met tomatensaus, gehakt en parmezaanse kaas

Penne Carbonara 
met room, spek, champignons en ui

Pasta met kip en Pesto 



Maleisie
Saté van kip met saté saus

Thailand
Saté van biefstuk met kokos pindasaus

Vietnam
Saté met garnaal

Indonesie
Sambal goreng boontjes

Het buffet wordt geserveerd met nasi goreng, 
witte rijst, huisgemaakte sambal, kroepoek, 
gebakken uitjes, seroendeng en atjar.

Aziatisch saté buffet
€ 24,50 p.p.

Indische buffet
€ 29,50 p.p.

Thais Buffet
€ 29,50 p.p.

OOsterse 
Buffetten

De Oosterse keuken 

kom je steeds meer 

tegen in het 

hedendaagse leven. 

Sushi, pokebowls en 

Indische, Thaise 

buffetten zijn niet meer 

weg te denken in onze 

keuken.

Tom kha kai
Thaise cocossoep met kip

Massaman nuea
Rundvlees Massaman curry

Kai phad med ma muang
Gebakken kipfilet met cashewnoten

Kong phad phong kari
Garnalen sweet curry

Pa nang moe
Biefstuk rode curry
Kai sa te
Kleine stokjes kipsaté

Het buffet wordt geserveerd met gebakken rijst, 
witte rijst, huisgemaakte sambal, 

Daging Smoor
Rundvlees in milde ketjapsaus

Ajam kerrie
Kipfilet in kerrie

Daging Rendang
Rundvlees in licht pittige kokossaus

Rempahbal bali
Gehaktballetjes in pittige balisaus

Saté Ajam
Kleine stokjes kipsaté

Sambal Telor
Half ei in licht pittige sambal gorgengsaus

Het buffet wordt geserveerd met nasi goreng, 
witte rijst, bami goreng, mix van warme groente 
huisgemaakte sambal, kroepoek, gebakken uitjes, 
seroendeng en atjar.



Hollandse haring met uitjes
Amerikaanse Ceaser Salad
Franse brie met walnoot en honing
Spaanse ham met meloen
Noorse garnalen salade
Schotse gerookte zalm met zure room 
Italiaanse Carpaccio met truffelmayonaise
Indische kipsaté met satésaus
Chineese Nasi putih
Oostenrijkse gebakken aardappels met ui en spek
Franse Ossenhaaspuntjes in volle pepersaus
Thaise garnalen met vlammende saus

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels

Wereldbuffet
€ 31,50 p.p.

Willemsbrug
€ 24,75 p.p.

Rotterdam
€ 31,50 p.p.

Klassieke 
Buffetten

Wij hebben met heel veel zorg 

onze buffetten samengesteld. Het 

klassieke buffet bestaat uit een 

combinatie van warme en koude 

lekkernijen in één buffet.

Salade mista; groene salade met komkommer en 
tomaat en ui
Franse brie met walnoot en honing
Vegetarische pastasalade met gegrilde groenten
Spaanse ham met meloen
Schotse gerookte zalm met zure room 
Vissalade met gerookte vis
Aardappelsalade met romige mayonaise
kipsaté met satésaus
Chineese Nasi putih
Franse Ossenhaaspuntjes in volle pepersaus

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels en aangevuld met 
frites en gebakken aardappels

Twee rijkelijke gevulde salades du chef
Verse zalm in een romige witte wijnsaus
Verse gamba's in een pittige rode currysaus
Vers van het mes gesneden warme beenham 
met honing mosterdsaus
Ossenhaaspuntjes in een volle romige peper -
cognacsaus
Verse groente van het seizoen
Saladebar waar u zelf uw salade kunt 
samenstellen; groene bladsalade, komkommer, 
tomaat, ui, gerookte kip, bacon, croutons etc.

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels en aangevuld met 
frites en gebakken aardappels

TIP
!

Serveer een 
voorgerecht uit bij dit 

buffet

Vraag ook naar onze 
seizoensgebonden 

buffetten

Mosselbuffet
Aspergebuffet



Lekkere kippendijen op een stok
Buffalo bill (kogelbiefstuk)
Verse Amerikaanse runderhamburgers
Zalmoot met knoflook en olie
Lekker stukje kipfilet
verse merquez worst

Huisgemaakte aardappelsalade, tomaat-
komkommersalade, diverse sauzen waaronder 
pindasaus, knoflooksaus, BBQ saus

Het buffet wordt geserveerd met divese 
broodsoorten en smeersels

Barbeque
€ 29,50 p.p.

Barbeque Halal
€ 31,50 p.p.

Barbeque Deluxe
€ 35,50 p.p.

BBQ 
Buffeten

In de zomer een lekker 

BBQ buffet op het dek! 

Vooral ons schip Smaragd 

2 is zeer geschikt voor een 

bijzondere  BBQ op het 

achterdek.

Ziet u uw zelf al lekker 

zitten in het zonnentje met 

een lekkere cocktail en de 

geuren van een bbq op 

ons achterdek?

Lekkere kippendijen op een stok
Buffalo bill (kogelbiefstuk)
Lamskotelet
Zalmoot met knoflook en olie
Lekker stukje kipfilet
verse merquez worst
Groentespies

Huisgemaakte aardappelsalade, tomaat-
komkommersalade, diverse sauzen waaronder 
pindasaus, knoflooksaus, yogurtknolfooksaus 
BBQ saus

Het buffet wordt geserveerd met divese 
broodsoorten en smeersels

Lekkere kippendijen op een stok
Buffalo bill (kogelbiefstuk)
Lamskotelet
Verse hamburgers
Zalmoot met knoflook en olie
Lekker stukje kipfilet
verse merquez worst
Gepofte aardappel met room yogurtdressing
Groentespies

Huisgemaakte aardappelsalade, tomaat-
komkommersalade, diverse sauzen waaronder 
pindasaus, knoflooksaus, yogurtknolfooksaus 
BBQ saus

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels



Dungesneden carpaccio met pijnboompitten, truffelmayonaise en verse Parmezaan
Getrancheerde lamsfilet opgemaakt met eendenleverpaté
Coquilles met advocadocremé, zeekraal en bacon
Waldorfsalade met vers fruit
Vegatarische salade met bospaddenstoelen en sjalotjes
Side plate met 3 soorten sushi
Rauwe tonijntartaar met wasabimayonaise (+1,00)
Hollandse garnalen met huisgemaakte cocktailsaus (+4,00)

Een walking diner bestaat uit een selectie van

kleine gerechtjes die samen een geheel diner vormen.

De gasten kunnen zich vrij bewegen over het schip, 

terwijl de crew de gerechten met zorg uitserveert

Koude voorgerechten €5,50Walking Diner

Warme voorgerechten €5,50

Warme hoofdgerechten €10,00
Sweet salmon, zalm met een lak van mayple surup met groente garnituur
Sesam beef, beef met ketjap sesam en Aziatische groente
Varkenshaas overgoten met peper roomsaus met groene asperges 

Nagerechten €5,50
Witte chocolade cheesecake met rode vruchten
Mini appeltaart met verse slagroom
Tiramusu van lange vingers en cremé

Borreltray met brood en smeersels
Dungesneden carpaccio met truffelmayonaise

Rauwe tonijntartaar met wasabimayonaise
Gamba's al pil pil

Sesam beef met Aziatische groente
Zoete aardappel frites met aioli

Witte chocolade cheesecake met rode vruchten
€40,50 p.p.

Voorbeeld menu:

Dubbel getrokken runderbouillion met room en een vleugje kerrie
Tomaten - Basilicumsoep geserveerd in een wijnglas
Gamba's al pil pil, knoflook, rode peper en bosui

Zakken frites €4,00
Verse friet met Belgische mayonaise
Italiaanse friet met truffelmayonaise
Zoete aardappel friet met aiolli 



Dungesneden carpaccio met pijnboompitten, truffelmayonaise en verse Parmezaan
Coquilles met advocadocremé, zeekraal en bacon
Rode bietencarpaccio met walnoten en geitenkaas & honingNeem plaats aan mooi gedekte tafels.

Laat u voorzien van een hapje en een drankje door ons 

vriendelijke en professionele bediening. 

Maak een keuze uit de hier naast genoemde gerechten en stel 

zo uw eigen 3 of 4 gangen diner samen.

Koude voorgerechten €12,50Diner
Warme voorgerechten €5,50
Dubbel getrokken runderboullion met room en een vleugje kerrie
Tomaten - Basilicumsoep geserveerd in een wijnglas
Gambas al pil pil, knoflook rode peper en bosui (+ €3,50)

Warme hoofdgerechten €24,50
Sweet salmon, zalm met een lak van mayple surup met groente garnituur & couscous
Runder Entrecote met chimchurrie (medium gebakken) met groene asperges & aardappelgarnituur
Varkenshaas overgoten met peper roomsaus met groene asperges & aardappelgarnituur

Nagerechten €6,50
Witte chocolade cheesecake met rode vruchten
Mini appeltaart met verse slagroom
Tiramusu van lange vingers en cremé

Wij hebben voor u een menu samengesteld, die iedereen zal verrassen...

Tip!
Borreltray met brood

en smeersels €4,50 p.p.

Voorwaarden:
Het is de bedoeling dat ervoor het gehele gezelschap een zelfde

samenstelling wordt gekozen. 
Het diner kan worden afgenomen v.a. 20 pers. 

Wij rekenen servicekosten p.p. per diner. Deze bedraagt €7,25 p.p.



2  soorten schepijs
Slagroomsoesjes overgoten met chocholadesaus
Chocolademouse van pure chocolade
Witte chocoladamouse met karamelblokjes
Verse fruitsalade van het seizoen
Diverse cakegebak
Tiramisu van lange vingers
Slagroom

Nagerecbten buffet €9,50Nagerechten

Ijs uit de ijscokar € 3,75

Ben & Jerry's € 3.75
Smaken zoals Cookie Dough, chocolate fudge 
brownie, strawberry cheesecake, chunky monkey

Nagerechten €5,50
Witte chocolade cheesecake met rode vruchten
Mini appeltaart met verse slagroom
Tiramusu van lange vingers en cremé

Niets is zo lekker om 
een buffet af te sluiten 
met heerlijke desserts. 
Desserts lopen uiteen 
van cakjes tot aan ijs 
of een heerlijk buffet.



Nanny service

Vervoer nodig voor een spetterend entree op uw event? 
Of vervoer nodig uit praktisch oogpunt? Wij staan in 

nauw contact met diverse aanbieders; (water)taxi, bus 
maatschappijen of luxe vervoerders.

Wij hebben goede contacten in de hotel 
sector. Wenst u een overnachting na 

een event bij ons aan boord? 
Wij helpen u graag verder

Vervoer

- Hotel overnachtingen

-Vervoer; watertaxi, bussen, limousines

-Nanny service compleet of het creëren van een kinderhoekje

-Uitgebreid entertainment; DJ's, zangers, bands, clowns, 

sneltekenaars,

goochelaars, Oesterman

-Een gids (NL/ENG/DUITS)

-Foto/videograaf

-Photobooth

-Decoratie; bloemen, ballonnen

-Champagne dames/Hostesses

G r a a g  h e l p e n  w i j  u  
o n t z o r g e n ,  z o d a t  u  a l l e e n  

n o g  m a a r  h o e f t  t e  
G E N I E T E N !

Live entertainment

Hotel overnachtingen

Extra Service

Als de kinderen het fijn hebben, dan hebben de ouders rust. 
Elke ouder zal dit beamen. Kies daarom voor een nanny 

service aan boord van onze schepen. De kinderen worden 
vermaakt door een échte kindervriend.

Goede muzikale omlijsting, onmisbaar tijdens een event! 
Een band? DJ, of liever een zanger(es)?

Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste 
entertainment,



Telefoon:

Pelikaan 110
2986 TG Ridderkerk 

Prins Hendrikkade t.o. huisnummer 130
Rotterdam (Noordereiland)
Betaald parkeren

Administratie adres:

Bij gebruikmaking van de service aan boord 
van onze schepen dient u met het volgende 

rekening te houden:

E-mail:

Bezoekadres:

Regeltjes

Kantoor: 010 79 66 06
Mobiel : 06 53 290 223
Mobiel schip: 06 51 32 80 25

Boekingen: info@ smaragd2.nl
Facturen: factuur @ smaragd2.nl

- Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (mits anders vermeld)
- Bij reservering dient u de 1e aanbetaling te hebben voldaan dan pas reserveren wij de   

datum definitief voor u
- U dient zich aan de betalingstermijnen te houden

- De scheepshuur is inclusief in en uitschepen. We meren 30 minuten voor afgesproken tijd 
aan.

- 15 minuten voor het einde sluiten wij de bar zodat de gasten rustig hun laatste drankje 
kunnen opdrinken

- Ingehuurde entertainment stopt 15 minuten voor het einde
- Er wordt 12 maanden per jaar gevaren, 7 dagen per week tenzij weeromstandigeheden 

het niet toelaten (zie algemene voorwaarden)
- Indien u wilt aanmeren op een andere opstaplocatie  zullen wij onze uiterste best doen 

om aan te meren maar we kunnen niet garanderen of de ligplaats ook daadwerkelijk 
beschikbaar is. Vraag erna bij onze medewerkers

- U dient 1 week voor afvaart het definitieven aantal personen door te geven. Uw catering 
wordt op het aantal personen wat u heeft doorgegeven afgerekend blijken er meer 

personen aan boord te zijn wordt dat als nog in rekening gebracht ondanks dat de keuken 
niet meer heeft ingekocht. Mocht er 20% minder gasten komen zullen wij een no show fee 

bereken voor de gemiste inkomten qua drankjes.
- De maximale opbouwtijd is maximaal 1 uur op eigen ligplaats. Is er langer nodig wordt er 

opbouwtijd berekend. Afbouw op locatie is maximaal 30 minuten vraag naar de voorwaarde 
bij de manager.

- De ruimtes en personeel wordt aangepast op de aantallen wilt u toch extra personeel of 
gebruik maken van het hele schip dan bereken wij dat aan u door.

- Wij rekenen voor dieten een toeslag van € 5,50 p.p.
-Het kan voorkomen dat een product niet voorraadig is wij bieden u dan een alternatief

- Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud
- Eventuele gasolie toeslag is mogelijk deze is pas bekend in de maand van uw evenement


