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Groepsuitstappen 2019
Van je bedrijfsfeestje, groepsuitje, vrijgezellenfeest of familiegelegenheid een unieke beleving maken? Dit kan bij
Sailcenter Limburg! Ontvangst met koffie en vlaai, ontbijt of lunch, ter afsluiting een heerlijke BBQ, maakt jullie uitstap
compleet. Ons aanbod is zeer gevarieerd en geschikt voor zowel grote en kleine groepen. Alles is mogelijk en iedere
groep of elk bedrijf is welkom. Wil je VIP aandacht (locatie voor jouw alleen), boek dan je activiteit op dinsdag m.u.v.
vakanties en feestdagen. Wij werken met groepen tot 120 personen, opgedeeld in kleinere groepen en deze groepen
wisselen gedurende de beschikbare tijd van activiteit. Kijk voor een sfeerimpressie op www.sailcenterlimburg.com.
Wind in de zeilen, zeilen met schipper (inclusief reddingsvesten)
Voor iedereen die een dagje ontspanning wil door inspanning. De wind neemt je stress mee en laat je de serene rust en
ruimte ervaren. Er zijn verschillende mogelijkheden, wij helpen je graag bij je keuze.
1. Zeilen met een ervaren schipper in Valken. Je zeilt zelf mee, de schipper heeft de eindverantwoordelijkheid.
2. Je zeilt zelfstandig met 3/4 personen in een Stokpaard, je krijgt instructie vanuit de motorboot.
3. Je bent niet bang om in het water te vallen en voor een nat pak? Je zeilt zelfstandig met 2 personen in een
Laser Pico, de instructeur geeft aanwijzingen vanuit de motorboot.
Varen met schipper in een luxueuze sloep (inclusief reddingsvesten)
Rustig genieten in luxe en weelde? Dan is het varen met een sloep iets voor jou! Onze luxueuze sloepen zijn geschikt
tot max. 4-8 pers. per boot (afhankelijk van het boottype) en worden gevaren door onze schippers. Zo kun je onder het
genot van een hapje en een drankje (optioneel bij te bestellen) genieten van de mooie omgeving en rust op het water.
Volle maan tocht (inclusief reddingsvesten, boot, welkomst en afsluitingsdrankje)
Wegvaren of terugkomen met de ondergaande zon is een unieke ervaring. De rust en ruimte op het water geven je een
echt vakantiegevoel. Voor even ben je er helemaal tussenuit. Gezamenlijk varen we op de Maasplassen, desgewenst
naar Stevensweert of Kessenich, met een prachtige volle maan gaan we terug naar de zeilschool. Als afsluiter genieten
we op het terras van een drankje, evt. aan het kampvuur!
Ervaringstocht (inclusief reddingsvesten, boot, welkomst en afsluitingsdrankje)
Heb je deze zomer op de Maas gevaren maar ben je niet door de sluis durven gaan? Heb je schrik voor de grote boten?
Ga dan mee op onze ervaringstocht, hierbij gaan we iedere keer een onderwerp behandelen om je kennis te vergroten.
We beginnen de dag met informatie, bijvoorbeeld over hoe een sluis te nemen, en gaan daarna het water op om de
daad bij het woord te voegen. Deelnemen kan met zowel een zeilboot of sloep.
Vader- /Moederdag Sloeparrangement (incl. schipper en reddingsvesten)
Op zondagochtend leert vader/moeder onder begeleiding van een deskundige instructeur sloepvaren en kan het hele
gezin (max. 5p.) genieten van de prachtige en rustige omgeving op het water. (Het arrangement kan besteld worden tot en met
16 juni 2019 en is in te leveren van 12 mei 2019 t/m 28 juli 2019 op zondagochtend van 09.00 – 10.30 uur of van 11.00 – 12.30 uur.)

Vaderdag- /Moederdag Zeilarrangement (incl. schipper en reddingsvesten)
Onder begeleiding van een schipper zet vader/moeder de eerste stappen in het zeilen. De rest van het gezin gaat mee
aan boord en geniet van de heerlijke rust op het water. (Dit arrangement kan besteld worden tot en met 16 juni 2019 en is in te
leveren van 12 mei 2019 t/m 28 juli 2019 op zondagochtend van 09.30 – 12.30 uur.)

Vader- / Moederdag Picknickarrangement (incl. schipper en reddingsvesten)
Op zondagmiddag genieten van de prachtige omgeving op het water met het hele gezin onder het genot van een
picknick? Een ideaal cadeau om moeders eens echt te laten genieten. Bij dit arrangement kan voor eenTreibgut vlot of
sloep gekozen worden. (Dit arrangement kan besteld worden tot en met 16 juni 2019 en is in te leveren van 12 mei 2019 t/m 28 juli 2019
op zondagochtend van 12.00 – 14.00 uur.)
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Kano special (inclusief reddingsvesten en kano’s)
In een kajak of kano verken je gezamenlijk de omgeving van de Spaanjerdplas. Het kompas of de mediakaart wijst je de
weg. Je vaart in een 3-persoons of 8-persoons kano. Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te voeren. Wel raden wij
je aan voor grotere groepen een motorboot bij te huren.
SUP special (inclusief reddingsvesten en SUP board’s)
Met een SUP-(Stand Up Peddel) board verken je gezamenlijk de omgeving van de Spaanjerdplas. Het kompas of de
mediakaart wijst je de weg. Je peddelt met je SUP-board geschikt voor 1 persoon. Dit arrangement is volledig
zelfstandig uit te voeren.
Waterfun (inclusief reddingsvesten en mediakaarten)
Teambuilding door waterfun! Hier leer je je vrienden en/of collega’s op een andere manier kennen. De activiteit bestaat
uit vlotbouwen en vlotvaren daarnaast kies je zelf nog maximaal 4 spellen uit: waterfiets parcours, kanorace,
touwtrekken op het water, roeibotenrace, trefbal met waterballonnen, kanopolo, ridderduel, vissen vangen, spijkerbroek
hangen. Deze activiteiten worden zelfstandig uitgevoerd aan de hand van mediakaarten.
Watersportspektakel: kano/waterfiets/SUP (inclusief reddingsvesten en motorboot)
Met zijn allen genieten van de verschillende vormen van watersport. Er zijn verschillende manieren om te genieten van het
water. Wij beschikken over SUP-boards, waterfietsen en kano’s. Je kunt met 104 personen in een keer het water op. Als dit
geen spektakel is! Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te voeren.
Wild spotten tocht (inclusief kano huur en mediakaarten)
Heb jij ze al gezien, de reiger, wilde paarden of de bever?
In kano’s gaan jullie zoeken naar de wilde dieren die onze lokale natuur rijk is. Naast de voor de hand liggende dieren
zoals een zwaan en reiger zijn er ook enkele die zich beter verstoppen. Lukt het jou om de wilde paarden te spotten, of
misschien wel de bevers! Aan de hand van een mediakaart ga je zelfstandig de waterkant afspeuren.
Spierkracht versus windkracht, wie is er het sterkst (inclusief reddinsvest, boten en schipper)
Het lijkt misschien een gelopen race maar moeder natuur heeft altijd verassingen voor jullie in petto. De kracht en
richting van de wind kan in je voor- of nadeel zijn. Tijdens deze competitie wordt de spierkracht ingezet bij het kano
varen, tegen de windkracht bij het zeilen. Wie komt er het eerste aan? Halverwege de tocht wordt er gewisseld zodat je
beide mag ervaren. Optioneel kan je bij de wissel genieten van een picknick.
Kinderfeestje
Opzoek naar een leuk en origineel kinderfeestje? Wat dacht je van kanovaren, waterfietsen of een rondje met de
motorboot. Een piratenvlag maken en je eigen vlot bouwen behoort ook tot de mogelijkheden. Tussendoor is er ook tijd
voor een drankje en iets te snoepen. De jarige krijgt natuurlijk een cadeautje. Vraag naar de verschillende opties,
passend bij de leeftijd van de kinderen.
Dagvullend proeverij programma
Wil je van het begin tot het einde van de dag in de watten gelegd worden? Kies dan voor ons dagvullend proeverij
programma. Hierbij proeven jullie van de diverse mogelijkheden van watersport. Jullie worden ontvangen met koffie en
vlaai waarna jullie gaan vlotbouwen. Nadat de vlotten zijn getest op hun drijfvaardigheid is het tijd voor een heerlijk
lunchbuffet. In de middag wordt een zeil en kano programma gevolgd zodat je alle varianten van de watersport kunt
beleven. We eindigen de dag met een heerlijke BBQ en een gezellig kampvuur.
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Combinatie arrangement watersporten: activiteiten op het water
Bekijk de diverse mogelijkheden, er is voor ieder wat wils. Zit jouw voorstel er niet bij, vraag ons dan een offerte op
maat. Begeleiding indien niet vernoemd is mogelijk, per dagdeel €165,00.
Prijzen groepsuitstappen:
Arrangement

Minimaal
Aantal
deelnemers

Duur in uren

Wind in de zeilen,
zeilen met schipper

4

3
6

Varen met schipper in
een luxueuze sloep

8

Volle maan tocht

4

3
6
3,5

Ervaringstocht

4

dag programma

Vaderdag/Moederdag
Sloep arrangement
Vaderdag/Moederdag
Sloep arrangement
Vaderdag/Moederdag
Zeil arrangement
Vaderdag/Moederdag
Picknick arrangement
Kano special
SUP special
Waterfun

2

Prijs

Aanvullend

€ 45,00 p.p.
€ 72,50 p.p.
€
€
€
€
€
€

45,00 p.p.
72,50 p.p.
25,00 p.p.
45,00 p.p.
35,00 p.p.
65,00 p.p.

9.00 – 10.30 uur of
11.00-12.30 uur
€ 120,00

excl. schipper
incl. schipper
excl. schipper
incl. schipper
incl. instructeur

2

9.30 – 12.30 uur

€ 300,00

incl. instructeur

2

9.30 – 12.30 uur

€ 120,00

2
3

12.00 -14.00 uur
1,5

8

3

Watersportspektakel

8

3

Wild spotten tocht
Spierkracht versus
windkracht
Kinderfeestje met zeilen
Kinderfeestje zonder zeilen
Dagvullend proeverij
programma

3

1,5

€
€
€
€
€
€
€
€

incl. instructeur
op basis van 4p. extra
persoon kost € 12,50

8

3
3
3

€ 29,95 p.p.
€ 120,00
€ 120,00

8

6

€

100,00
6,00 p.p.
17,50 p.p.
15,00 p.p.
12,50 p.p.
15,00 p.p.
12,50 p.p.
7,50 p.p.

tot 40 personen
vanaf 40 personen
tot 40 personen
vanaf 40 personen

incl. schipper
max. 6 deelnemers
max. 12 deelnemers

72,50 p.p

Diverse catering pakketten zijn optioneel bij te boeken.
Mocht je minder budget hebben kijk dan naar onze verhuur prijslijst of stem met ons je budget af.
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Boekingsvoorwaarden groepsuitstappen met begeleiding 2019
Rechten en plichten verhuurder:
01 De verhuurder zorgt dat de vaartuigen compleet zijn, in goede staat verkeren en gebruikt kunnen worden waarvoor deze bestemd zijn.
02 De verhuurder zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.
03 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen, lichamelijk letsel of ongeval.
04 De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen tijdens de huurperiode.
05 De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of
andere verdovende middelen, het afvaren verbieden, dan wel gebieden terug te keren naar de jachthaven, of naar een door hem
aangewezen afmeerplaats te varen.
06 Bij ondertekenen geef je Sailcenter Limburg toestemming om gemaakte foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Rechten en plichten deelnemers groepsuitstap:
07 Schade aan gebouwen en/of terreinen wordt op de veroorzaker c.q. deelnemer verhaald.
08 De deelnemer dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarende) te
gebruiken.
09 De deelnemer wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken. Voor deelnemer zonder relevant diploma geldt een minimum
leeftijd van 16 jaar voor alle materialen en motorboten huur, behalve voor sloepen waarvoor de minimum leeftijd 20 jaar is.
10 Uitgevoerde hulpacties door o.a. reddingsbrigade of personeel Sailcenter Limburg worden doorberekend met een minimum van € 45,00 per
actie en / of € 65,00 per uur.
11 Huisdieren mee aan boord nemen is in sommige gevallen mogelijk en na vooraf overleg en voor eigen risico. Let op: er worden extra kosten
in rekening gebracht.
Reservering, betaling, annulering:
12 In geval van reservering vraagt de verhuurder een vooruitbetaling van 50% van de huurprijs, tenzij anders is afgesproken.
13 Mocht je ontbijt, lunch, ontvangst met koffie en vlaai, buffet, barbecue, picknick of borrel / drankenpakket geboekt hebben, dan vragen wij je
uiterlijk 2 week van te voren de definitieve aantallen door te geven.
14 Annulering kan niet plaats vinden bij reserveringen waar kortingen of voordeel coupons op van toepassing zijn (geweest).
15 In overleg kan de boeking binnen het boekingsjaar verplaatst worden; kosten € 50,00 per boeking.
16 annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 15 % van het boekingsbedrag;
17 annulering tot 2 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 50 % van het boekingsbedrag;
18 annulering tot 1 maand voor de boekingsdatum, je betaalt 75 % van het boekingsbedrag;
19 binnen 1 maand voor de boekingsdatum ben je het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
20 Bij no-show en niet annuleren wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.
Tips voor een prettig verloop van uw groepsuitstap:
21 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.
22 Zorg ervoor dat iedereen goed schoeisel draagt, geen teenslippers of naaldhakken.
23 Zorg bij slecht weer voor regenpak en extra kleding. Zeilpak te huur voor € 7,50 per pak.
24 Bij zonneschijn is het meebrengen van zonnebrand, zonnebril en een petje aan te raden.
25 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.
26 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding dan zijn tevens de algemene huurvoorwaarden
voor huur boten en materialen 2019 van toepassing.
27 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.
28 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.
29 Bij alle activiteiten bieden wij je de mogelijkheid om catering voorzieningen optioneel bij te boeken. Zie hiervoor ons aanbod catering 2019.

