Boekingsvoorwaarden groepsuitstappen 2018
(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 15-01-2018)
Betaling en reservering en annulering van boeking:
 Na ontvangst van 50% van het boekingsbedrag worden de boten, materialen, en activiteiten voor je
gereserveerd.
 Het restantbedrag dien je 2 weken voor aankomst te betalen.
 Mocht je ontbijt, lunch, ontvangst met koffie en vlaai, buffet, barbecue, picknick of borrel geboekt hebben, dan
vragen wij je uiterlijk 1 week van te voren de juiste aantallen door te geven.
Bij annulering gelden onderstaande tarieven:
 Bij annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum betaal je 15% van het boekingsbedrag.
 Bij annulering tot 2 maanden voor de boekingsdatum betaal je 50% van het boekingsbedrag.
 Bij annulering tot 1 maand voor de boekingsdatum betaal je 75% van het boekingsbedrag.
 Binnen 1 maand voor de boekingsdatum ben je het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
 In overleg kan de boeking binnen het boekingsjaar verplaatst worden; kosten € 50,00 per boeking.
 Voor elke annulering geldt een minimumbedrag van € 50,00.
Tips voor een prettig verloop van uw groepsuitstap:
 Geef goede informatie aan de deelnemers over jullie activiteit. Zij gaan een sportieve activiteit ondernemen,
welke staat of valt met hun positieve en sportieve deelname.
 Zorg ervoor dat iedereen goed schoeisel draagt, geen teenslippers of naaldhakken.
 Zorg bij slecht weer voor regenpak en extra kleding. Zeilpak te huur voor € 7,50 per pak.
 Bij zonneschijn is het meebrengen van zonnebrand, zonnebril en een petje aan te raden.
 Tijdens de activiteit waarborgen wij de veiligheid indien gebruik wordt gemaakt van onze begeleiding.
Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de begeleider op te volgen.
 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding dan zijn tevens de algemene
huurvoorwaarden voor huur boten en materialen van toepassing.
 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding, dan zijn onze schippers
enkel verantwoordelijk voor hun eigen schip en bemanning. Jouw schippers zijn verantwoordelijk voor hun
schip en bemanning en dienen hierbij gedekt te zijn door je eigen verzekering.
 Als je ervoor kiest niet zelf in te staan voor het klaarleggen en opruimen van de boten, dan kunnen wij de
boten zeilklaar of nacht klaar maken. Wij rekenen hiervoor € 30,00 per boot.
 Bij alle activiteiten bieden wij je de mogelijkheid om catering voorzieningen optioneel bij te boeken (z.o.z.).

Sailcenter Limburg stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en letsels van personen in en om het gebouw
en op of rond het water. Tevens is zij niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van goederen tijdens de
activiteitenperiode. Wij raden aan kostbare spullen thuis te laten. Schade aan gebouw, inboedel, materiaal of
omgeving wordt op de veroorzaker c.q. huurder verhaald. Bij ondertekenen geeft u Sailcenter Limburg
toestemming om foto en filmmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Aanbod Catering 2018

(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 15-01-2018)

Bij alle activiteiten bieden wij je de mogelijkheid om catering voorzieningen optioneel bij te boeken.
Wij vragen je daarvoor uiterlijk 1 week van te voren de juiste aantallen door te geven.
Eten:
Barbecue*
Koud en warm buffet
Soep
Bittergarnituur
Kaasplankje
2x koffie met een stukje vlaai

€ 18,50 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 4,50 p.p.

* Bij BBQ en buffet gaan wij uit van zelfbediening.
Wil je dat wij het vlees braden of is jullie groep groter dan 40 personen?
Huur dan onze mensen in voor € 65,00 per uur.
Drinken:
Drankpakket 1: warme dranken bier (uitgezonderd
speciaal bier), wijn en frisdranken.**
Drankpakket 2: warme dranken, diverse bieren,
schippersbitter, wijn en frisdranken
Uitbreiding drankpakketten
Schippersbitter

Maximaal 3,5 uur

€ 20,00 per persoon

Maximaal 3,5 uur

€ 27,50 per persoon

Ieder extra uur:

€ 7,50 per persoon
€ 3,00 per persoon (2 stuks?)

** Drankgebruik is op basis van zelfbediening en kan achteraf verrekend worden.
Mocht je bediening willen? Huur dan onze mensen in voor € 65,00 per uur.
Overig:
Tenten en kampvuur

€ 25,00 per tent

