Huurprijzen SANNE SOPHIA

Dagtocht
Ochtend of middagtocht
Avondtocht

Prijzen exclusief BTW (tussen haakjes inclusief 6% BTW)

Zondag t/m donderdag

Vrijdag en zaterdag

€ 2.285,00 (€ 2.420,00)
€ 1.830,00 (€ 1.940,00)
€ 1.370,00 (€ 1.450,00)

€ 2.465,00 (€ 2.610,00)
€ 2.095,00 (€ 2.220,00)
€ 1.480,00 (€ 1.570,00)

Bovengenoemde prijzen gelden bij maximaal 80
personen.
Vanaf de 81e persoon geldt een toeslag per persoon
inclusief 6% BTW van:
- € 25,00 bij een dagtocht
- € 20,00 bij een ochtend of middagtocht en
- € 15,00 bij een avondtocht.
Standaardhaven: Muiden. Voor andere havens
worden leveringskosten in rekening gebracht.
Sanne Sophia, 3-mast klipper, 80 (+60) personen
Verklaring vaarperiodes:
Dagtocht
* Op zondag tot en met donderdag geldt: een dagtocht is een periode van maximaal 8 uur,
bijvoorbeeld van van 10.00 – 18.00 uur, van 12.00–20.00 uur of van 14.00–22.00 uur. Indien men een
kortere periode (minder dan 8 uur) wil varen maar wel in twee dagdelen (dag – avond) geldt ook de
dagtochtenprijs, dus bijvoorbeeld van 16.00–20.00 uur.
* Op vrijdag en zaterdag geldt: een dagtocht is van 10.00–18.00 uur. De prijs voor een vaartocht die
in twee dagdelen valt (dag – avond) wordt als volgt berekend: de prijs van een dagtocht plus de helft
van de prijs van het avondtarief. Indien de vaarperiode langer dan 8 uur bedraagt, worden er
verlenguren in rekening gebracht.
Ochtendtocht of middagtocht
* Op alle dagen geldt: een vaartocht van maximaal 4 uur waarbij de eindtijd niet later dan 18.00 uur
is, dus bijvoorbeeld van 09.00–13.00 uur, van 11.00-15.00 of van 14.00-18.00 uur.
Indien de vaartocht langer dan 4 uur is, worden er verlenguren in rekening gebracht of, indien
voordeliger, wordt het dagtarief berekend.
Avondtocht
* Op alle dagen geldt een vaartocht van maximaal 4 uur vanaf 19.00 uur, bijvoorbeeld van 19.00 –
23.00 uur of van 20.00 – 24.00 uur. Indien de vaartocht langer dan 4 uur is, worden er verleguren in
rekening gebracht of, indien voordeliger, wordt het dagtarief berekend.
Overige kosten
Verlenguren:
Leveringskosten:

€ 225,00 exclusief 6% BTW per uur.
€ 75,00 exclusief 6% BTW per uur.

Voor informatie en reserveringen:
Tel. 010 – 415 66 00 of 0294 – 271 561
E-mail: info@hollandsglorie.nl
Internet: www.hollandsglorie.nl
Prijswijzigingen voorbehouden
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