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Groepsuitstappen 2022
Van je bedrijfsfeestje, groepsuitje, vrijgezellenfeest of familiegelegenheid een unieke beleving maken? Dit kan bij
Sailcenter Limburg! Ontvangst met koffie en vlaai, ontbijt of lunch en ter afsluiting een heerlijke BBQ, maakt jouw uitstap
compleet. Ons aanbod is zeer gevarieerd en geschikt voor zowel grote als kleine groepen. Iedere groepsuitstap is
maatwerk. Neem contact met ons op over je wensen, zodat wij een passend programma kunnen maken. Wij werken met
groepen tot maximaal 80 personen, opgedeeld in kleinere groepen en deze groepen wisselen tussen de diverse
activiteiten binnen de beschikbare tijd. Combineer het nuttige met het aangename, een team overleg vooraf aan de
activiteit behoort tot de mogelijkheden. Wil je hiervoor de ruimte en rust hebben, kies dan voor een maandag, dinsdag of
woensdag m.u.v. vakanties en feestdagen. Ons paviljoen is geschikt om met 12-16 personen te vergaderen. Kijk voor
een sfeerimpressie op sailcenterlimburg.com.
Onderstaand een greep uit onze meest succesvolle programma’s:
Wind in de zeilen, zeilen met schipper
Voor iedereen die een dagje ontspanning wil door inspanning. De wind neemt je stress mee en laat je serene rust en
ruimte ervaren. Er zijn verschillende mogelijkheden, wij helpen je graag bij je keuze.
Versie 1: Zeilen met een ervaren schipper in Valken. Je zeilt zelf mee, de schipper heeft de eindverantwoordelijkheid.
Versie 2: Je zeilt zelfstandig met 3/4 personen in een Stokpaard en je krijgt instructies vanuit een motorboot.
Versie 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, of Laser Vago de instructeur geeft aanwijzingen vanuit de motorboot.
Borrelen op het water, varen met schipper in een luxueuze sloep
Rustig genieten in luxe en weelde? Dan is het varen met een sloep iets voor jou! Onze luxueuze sloepen zijn geschikt
voor max. 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 genieten van de mooie omgeving, de rust op het water en van het in gesprek gaan
met elkaar.
Volle maan tocht
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 varen we terug naar de zeilschool. Als afsluiter genieten
we op het terras van een drankje evt. aan het kampvuur! Data: 18 maart, 16 april, 15 mei, 14 juni, 13 juli, 12 augustus,
10 september, 9 oktober, 6 november en 9 december 2022.
Ervaringstocht
Heb je 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 waarbij o.a. sluisvaren aan bod komt. We beginnen de dag met informatie en gaan daarna
het water op om de daad bij het woord te voegen. Zeilen op de Maas kan met een schipper aan boord of je kunt
zelfstandig deze tocht afleggen. Onderweg gaan we gezamenlijk lunchen op een mooie plek aan het water. De prijs is
gebaseerd op varen in een zeilboot, wil je in een sloep deelnemen vraag dan naar de mogelijkheden. Data: 9 april, 8
mei, 4 juni, 3 juli, 6 augustus, 4 september, 1 oktober, 30 oktober 2022.
Valk trektocht
Wil je meerdere dagen met een valk op pad, overnachten op de boot en met andere zeilers samen varen? Ga dan mee
met een valk trektocht. Hierbij zeil je zelf de boot met jouw mede zeiler in een groep van meerdere valken. Je slaapt op
de valk onder een dektent, je neemt hiervoor zelf je kampeerspullen mee. Op de dag van vertrek sluit je een halve dag
aan bij de ervaringstocht om met optimale kennis de sluis door te varen. Gezamenlijk lunchen we om evt. vragen te
beantwoorden, daarna gaan jullie je eigen weg. Minimale zeilniveau CWO 2 gewenst. Data: 4/5 juni en 6/7 augustus
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Vader- /Moederdag A Sloepvaren
Neem vader of moeder mee het water op, genietend in een luxe sloep, een glaasje bubbels en een knabbeltje. De sloep
heeft een mooie rondzit met kussens en een kapje voor wat schaduw of om uit de wind te zitten. Een vaarbewijs is niet
nodig om deze boot te mogen besturen. Je gaat 3 uur varen met max. 8 personen. Wil je niet zelf varen, boek er dan
een schipper bij.
Vaderdag- /Moederdag B Kampeervlot
Neem vader of moeder mee op avontuur en ga rondvaren met ons kampeervlot. Wij zorgen voor een fles bubbels en
een knabbeltje aan boord. Laat onderweg het anker zakken en neem een plons in het water om af te koelen of geniet
lekker van de zon. Je gaat 4 uur varen met max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 4 kinderen onder de 12 jaar.
Wil je niet zelf varen, boek er dan een schipper bij.
Vader- / Moederdag C Kanospecial
Ideaal om de actieve vader of moeder mee te verrassen. Jullie gaan zelfstandig in 2 kano’s het water op om samen te
genieten op de Maasplassen. Voor onderweg krijg je een knapzak met drinken en wat lekkers mee. Je gaat 2 uur het
water op. Deze activiteit is geschikt voor max. 6 personen.
Waterfun, activiteiten met mediakaart
Teambuilding door Waterfun! Hier leer je je vrienden en/of collega’s op een andere manier kennen. De activiteit bestaat
uit vlotbouwen en vlotvaren en daarnaast kies je zelf nog maximaal 4 spellen uit: waterfiets parcours, touwtrekken op het
water, staartenspel, trefbal met waterballonnen, kanopolo, ridderduel, Aatje lopen of spijkerbroek hangen. Alle
activiteiten worden zelfstandig uitgevoerd aan de hand van mediakaarten.
Watersportspektakel: huur van divers materiaal zoals kano/waterfiets/sup-board
Met zijn allen genieten van de verschillende vormen van watersport. Er zijn diverse manieren om te genieten van het water.
Wij beschikken over supboards, waterfietsen en kano’s. Als dit geen spektakel is! Graag maken we aan de hand van de
groepssamenstelling samen met jou een keuze voor de juiste materialen. Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te
voeren. Bij deze activiteit is het gebruik van een Secu-motorboot voor de veiligheid en het maken van foto’s inclusief.
Spierkracht versus windkracht, wie is er het snelst
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
jullie beide activiteiten kunnen ervaren. Kanovaren doe je zelfstandig in 3 of 8 pers. kano’s, zeilen is met een schipper
van ons in het boottype Valk.
Kinderfeestje (incl. begeleiding)
Op zoek naar een leuk en origineel kinderfeestje? Wat dacht je van schatten zoeken met kanovaren, vlotbouwen of
zeilen. Tussendoor is er ook tijd voor een drankje, iets te snoepen en de jarige krijgt natuurlijk een cadeautje. Kijk in de
prijslijst voor de diverse mogelijkheden. Let op: niet elk programma is voor elke leeftijd mogelijk, 1 ouder is een actieve
begeleider.
Dag vullend proeverij programma
Wil je van het begin tot het einde van de dag in de watten gelegd worden? Kies dan voor ons dag vullend proeverij
programma. Hierbij ervaar je de diverse mogelijkheden van watersport. Ontvangst is met koffie en vlaai waarna jullie
gaan vlotbouwen en vlotvaren. Nadat de vlotten zijn getest op hun drijfvaardigheid is het tijd voor een heerlijk
lunchbuffet. In de middag wordt een zeil- en kanoprogramma gevolgd, zodat je alle varianten van de watersport kunt
beleven. We eindigen de dag met een heerlijke BBQ en een gezellig kampvuur.
Diverse catering pakketten zijn optioneel bij te boeken, vraag naar de mogelijkheden.
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Prijzen groepsuitstappen:
*De prijs is gebaseerd op een staffel van het minimaal aantal deelnemers. De maximale groepsgrote is 80 personen per tijdsblok.

Arrangement

Min. aantal
deelnemers

Duur

Versie 1. 4p.
Versie 2a 8p.
Versie 2b 12p.
Versie 3 8p.
Versie 1. 4p.

3 uur

4p.
8p.

3 uur

€ 73,50 p.p.*/
€ 47,50 p.p.*

Incl. warme drank bij aankomst boot,
schipper, glaasje bubbels en borrelhapje.

4p.
8p.
3p.

6 uur

Idem.

3 uur

€ 122,50 p.p.*/
€ 74,50 p.p.*/
€ 29,75 p.p.*

Volle maan tocht met schipper

3p.

3 uur

€ 60,00 p.p.*

Incl. schipper, boot, afsluitingsdrankje.

Ervaringstocht
Zeilen zonder schipper

4p.

Dag programma

€ 42,50 p.p.*

Excl. schipper, incl. boot, ontvangst en
afsluitingsdrankje.

4p.

Dag programma

€ 99,95 p.p.*

Incl. schipper, boot, ontvangst, en
afsluitingsdrankje.

2p.

2 dagen

€ 332,50

Incl. valk met motor, dektent,
reddingsvesten en ½ dag ervaringstocht
met sluisvaren.
Max. 8 personen, incl. boot, 2 flessen
bubbels, fruitsap en borrelhapjes.

Wind in de zeilen,
zeilen met schipper.

Borrelen op het water,
varen met schipper in
een luxueuze sloep

Volle maan tocht

6 uur

Prijs
Versie 1
Versie 2a
Versie 2b
Versie 3
Versie 1

€ 57,50* p.p.
€ 50,00* p.p.
€ 40,00* p.p.
€ 55,00* p.p.
€ 95,00* p.p.

Aanvullend
Wij voorzien reddingsvesten bij alle
activiteiten.
Incl. warme drank bij aankomst, boot,
schipper en indien van toepassing
motorboot voor de schipper.

Idem.

Excl. schipper, incl. boot, afsluitingsdrankje.

(alleen mogelijk bij CWO 1 zeilniveau of hoger).

(alleen mogelijk bij CWO 2 zeilniveau of hoger).

Ervaringstocht
Zeilen met schipper
(verplicht bij CWO 1 zeilniveau of geen ervaring).

Valk trektocht
(alleen mogelijk bij CWO 2 zeilniveau of hoger)

Vaderdag/Moederdag Sloepvaren
arrangement A
Vaderdag/Moederdag dagtocht
kampeervlot arrangement B
Vaderdag/Moederdag
Kano special arrangement C
Waterfun (spellen met mediakaarten)

8p.

Watersportspektakel (materiaalhuur)
Spierkracht versus windkracht
Kinderfeestje A – kanovaren
Kinderfeestje B – vlotbouwen v.a. 12 j.
Kinderfeestje C – zeilen/kano
Dag vullend proeverij programma

9.00-12.00 uur € 377,50
of 13.30-16.30 uur
11.00-15.00 uur € 200,00

Max. 4 volw. of 2 volw. en 3 kids, incl. boot,
1 fles bubbels, fruitsap en borrelhapje.

€ 115,00

Max. 6 personen, incl. 2x 3p. kano’s,
knapzak met drankje en wat lekkers.

3 uur

€ 23,50 p.p.*

Incl. spelmateriaal en mediakaarten.

8p.

3 uur

€ 29,95 p.p.*

Incl.. diverse kano’s, supboards,
waterfietsen en motorboot.

8p.

3 uur

€ 37,50 p.p.*

Incl. warme drank bij ontvangst, schipper,
zeilboot, kano.

7-12p.
6-12p.
6-10p.
8p.

3 uur

Incl. begeleider, materiaal/boten, drankje
met wat lekkers en cadeautje jarige. Eén
ouder is een actieve begeleider.

6 uur

€ 342,50
€ 222,50
€ 330,00
€ 90,00 p.p*

24p.

6 uur

€

9.30-12.30 uur

99,95 p.p*

Tot 24 personen, incl. ontvangst, lunch,
bbq, vlotbouwmateriaal, zeilboot met
schipper en kano.
Idem, en als aanvulling coördinator voor
hele dag en brader bij de bbq.
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Boekingsvoorwaarden groepsuitstappen (met begeleiding) 2022
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 van alle opvarende.
04 De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen tijdens de activiteitenperiode.
05 De verhuurder kan de deelnemers van de activiteit 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 namens jezelf en alle deelnemers Sailcenter Limburg toestemming om gemaakte foto’s en filmmateriaal te gebruiken
voor promotiedoeleinden.
07 Door het ondertekenen van de boekingsformulieren (op papier / of online) ga je akkoord met de genoemde huurvoorwaarden.
Rechten en plichten boeker/deelnemers groepsuitstap:
08 De boeker is aansprakelijk voor het op de hoogte brengen van deze boekingsvoorwaarden aan de deelnemers van de activiteit.
09 De boeker en deelnemer hebben het gebruikersrecht op de door hen geboekte activiteiten en materialen, en zijn op de afgesproken tijd
aanwezig.
10 De boeker dient het te gebruiken materiaal voor vertrek te controleren, evt. schade en gebreken dienen gemeld te worden bij de organisatie.
11 De boeker en deelnemers dienen het vaartuig als goed huisvader en goed schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua
opvarenden) te gebruiken en indien van toepassing aanwijzingen van de schipper / begeleider op te volgen.
12 Schade aan gebouwen, materialen en/of terreinen wordt op de veroorzaker c.q. boeker verhaald.
13 De boeker laat de organisatie weten indien deelnemers onvoldoende zwemvaardigheden en of gezondheid hebben. De boeker geeft
toestemming aan SCL voor het nemen van maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte of ongeval.
Voor de bestuurder van een motorboot dient de minimum leeftijd 16 jaar te zijn, voor sloepen min. leeftijd 20 jaar en Treibgut-kampeervlot
18 jaar.
14 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.
15 Heb je een combinatie van boot- /materiaalhuur en een activiteit met begeleiding dan zijn tevens de Algemene huurvoorwaarden
voor boot- en materiaalhuur 2022 van toepassing. Onze schippers zijn 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.
Reservering, betaling, annulering:
16 In geval van reservering vraagt de verhuurder de totale betaling te ontvangen 14 dagen na boeking, tenzij anders is afgesproken.
17 Mocht je ontbijt, lunch, ontvangst met koffie en vlaai, buffet, barbeque, picknick of borrel / drankenpakket geboekt hebben, dan gelieve uiterlijk
2 weken van te voren de definitieve aantallen door te geven.
18 Annulering kan niet plaatsvinden bij reserveringen waarop kortingen of voordeelcoupons van toepassing zijn (geweest).
19 In overleg kan de boeking binnen het boekingsjaar verplaatst worden; kosten € 50,00 per boeking.
20 Annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 15 % van het boekingsbedrag.
21 Annulering tot 2 maanden voor de boekingsdatum, je betaalt 50 % van het boekingsbedrag.
22 Annulering tot 1 maand voor de boekingsdatum, je betaalt 75 % van het boekingsbedrag.
23 Binnen 1 maand voor de boekingsdatum ben je het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
24 Laten de Belgische corona-maatregelen de uitstap niet toe, dan tellen wij enkel administratiekosten.
Tips voor een prettig verloop van uw groepsuitstap:
25 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.
26 Zorg ervoor dat iedereen goed schoeisel, welke nat mag worden draagt, geen naaldhakken of teenslippers.
27 Zorg bij slecht weer voor regenpak en extra kleding. Zeilpak te huur voor € 7,50 per pak.
28 Bij zonneschijn is het meebrengen van zonnebrand, zonnebril en een petje aan te raden.
29 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.
30 Als je ervoor kiest niet zelf in te staan voor het klaarleggen en opruimen van de boten, dan kunnen wij de boten zeilklaar en nacht klaar
maken. Wij rekenen hiervoor € 30,00 per boot.
31 Bij alle activiteiten bieden wij je de mogelijkheid om cateringvoorzieningen optioneel bij te boeken. Zie hiervoor ons aanbod catering 2022

