Vaarprijzen 2021
Prijzen Varend Feesten voor een unieke rondvaart of boottocht op maat. Voor het seizoen 2021 is de
boot huur voor de 1ste drie uur € 775,00. Indien u langer dan drie uur wenst te varen rekenen wij
vervolgens € 225,00 voor ieder opvolgend uur.

Eventuele voorvaarkosten per uur bedragen € 95,00. De genoemde vaarprijzen zijn inclusief BTW.

Rekenvoorbeeld
Stel, u bent met 50 personen bij ons een dag aan boord. Voor de boottocht gebaseerd op 4 vaaruren
inclusief catering (koffie met gebak, buffet “koppoel”, een feestelijke ijstaart en 3x een
bittergarnituur) dan betaalt u voor een unieke boottocht of rondvaart op maat het volgende:
•
•
•
•
•

4 vaaruren = € 1000,00 (opgebouwd als 1 x € 775,00 voor de 1ste drie vaaruren + 1 x € 225,00
voor 1 aansluitend vaaruur)
Koffie/thee (2x) met luxe gebak = € 415,00 ( 50 pers. x € 4,80 + € 3,50)
Buffet “Koppoel” = € 1347,50 (50 pers. x € 26,95)
Feestelijke ijstaart = € 275,00 (50 pers. x € 5,50)
Bittergarnituur = 112,50 (50 pers. x 3 x € 0,75)

Uw totale prijs bedraagt in dit voorbeeld € 3150,00 incl. BTW
Uw totale prijs p.p. in dit voorbeeld is € 63,00 incl. BTW (opgebouwd als vaarprijs € 20,00 + catering €
43,00 p.p.)
Betreffende drankjes, hier zijn meerdere mogelijkheden in, u kunt ervoor kiezen om alle drankjes te
laten turven of u kunt kiezen voor een afkoop bar. De afkoop bar is afhankelijk van het aantal uur dat
u en uw gasten aan boord zijn. Onze ervaring is dat er bij een programma van 4 uur gemiddeld voor €
18,50 p.p. gedronken wordt. Tevens is het mogelijk om consumptiemunten te kopen.
Heeft u specifieke vaarwensen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke boottocht en
offerte op maat via onderstaand contactformulier of bel 0172-519329.

Het team van Rederij van Leersum varend feesten wenst u veel vaarplezier!

Alle bovenstaande prijzen betreffende het jaar 2021 en zijn incl. BTW. Eventuele BTW en/of accijns
verhoging kunnen aan u worden door berekend. De Rederij kan ten alle tijden deze prijslijst wijzigen.

