
 

Kostenindicatie EVENEMENTENSCHIP BARCELONA ( 01 JANUARI 2009) 

 

Kostenindicatie EVENEMENTENSCHIP BARCELONA 

 

 
LOCATIEKOSTEN (Schipgebruikskosten) 
Locatiehuur per kalenderdag       € 3.700,- 

Vaaruren tijdens evenement       € 300,- / uur 

Huur op-en/ of afbouw ( prijs per extra uur)      € 500,- / uur 

Ligplaats          op aanvraag 

Voorvaarkosten          € 250.- p/u 

Aanlegkosten         op aanvraag 

Schoonmaakkosten        € 395,- 

Party manager ( incl. op en afbouwuren)      € 45,- p/u 

Tentconstructie op het buitendek       Op aanvraag 

 

FOOD & DRINKS 
Food door eigen cateraar        in samenspraak  

Drank uitkoop ( incl. barpersoneel) 

 Nationaal assortiment       € 6,50 / uur 

 Internationaal assortiment       € 8,50 / uur 

Extra bedienend personeel        € 30,00 / uur 

 

TECHNIEK 

Licht en geluid 

Gebruik geïntegreerde geluidsinstallatie      € 75,- 

Basis licht en geluidpakket       € 750,- 

Technicus         € 47,50 / uur 

Audiovisueel pakket ( plasmaschermen, laptop, dvd-speler)    op aanvraag 

 

SFEERMAKERS 
Meubilair 

Rode loper voor en op de loopplank      € 185,- 

Piketpaaltjes         € 6,90 p/st 

Afzetkoord rood of zwart        € 4.25 

Uitlichten rode loper        € 250,- 

Bedrijfsnaam op het schip        op aanvraag 

Vlaggenmasten gebruiken        € 75,- 

Standaard inrichting         aangeboden 

Overig meubilair         op aanvraag 

Casino (1,2,3) vanaf        € 695,- 

Aanvullend  

Entertainment          indien gewenst 

 

EVENTSUPPORT 
EHBO ( minimaal 4 uren)        € 37,50 / uur 

Beveiligingsmedewerker ( minimaal 4 uren)     € 37,50 / uur 

Parkeerbegeleiders ( minimaal 3 uren)      € 27,50 / uur 

Toiletdame ( minimaal 4 uren)       € 27,50 / uur 

 

 

 

 

 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig in Nederland t/m 2009 

Graag maken wij een offerte op maat voor u evenement! 
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Toelichting kostenindicatie EVENEMENTENSCHIP BARCELONA 
 

LOCATIEKOSTEN ( Schipgebruikskosten) 

 

Locatiehuur 

in de locatiehuur zijn de kosten van de vaste bemanning opgenomen 

 

Vaaruren 

De uren dat er gevaren wordt tijdens het evenement worden aan u doorberekend. Dit zijn de kosten voor 

brandstof en bemanning. 

 

Eventuele op- en/of afbouw 

Indien een extra op- en/of afbouw uur noodzakelijk blijkt te zijn op grond van invulling van het programma,dan 

zullen wij hiervoor € 500,- per uur in rekening brengen. 

 

Tentconstructie 

Op het buitendek van EVENEMENTENSCHIP BARCELONA kan een tentconstructie geplaatst worden. De 

prijs van deze constructie is afhankelijk van de afmeting, de eventuele extra benodigdheden zoals 

verwarming,verlichting en geluidset en de plaats van op- en afbouw. 

 

Ligplaats en parkeren 

Er zijn diverse ligplaatsen in Nederland waar EVENEMENTENSCHIP BARCELONA kan 

aanmeren,waaronder: Amsterdam, Lelystad, Rotterdam, Tiel, Nijmegen,Arnhem en nog vele andere locaties. 

 

Brandstoftoeslag 

De voorvaarkosten naar de gekozen ligplaats worden vanuit Amsterdam aan u doorberekend.  

 

Party Manager 

U heeft te allen tijde te maken met het inhuren van onze partymanager. Deze is verantwoordelijk voor het 

verloop van het evenement op de locatie. U dient bij het werkelijke aantal party-uren 2 uur voorbereiding en 

nazorg op te tellen. 

 

FOOD & DRINKS 

 
Food  

EVENEMENTENSCHIP BARCELONA werkt met een vaste cateraar. Door middel van het  ‘Foodbook ‘  kunt 

u een keuze maken uit verschillende food assortimenten. Deze voorstellen kunnen natuurlijk worden aangepast 

aan u wensen. De prijzen die u terug vindt in het boek zijn inclusief servies goed en transport. Bedienend 

personeel worden apart aan u doorberekend. 

 

Drinks ( incl. barpersoneel) 

De dranken worden altijd door EVENEMENTENSCHIP BARCELONA verzorgd. Het drankverbruik word op 

basis van uitkoop aan u doorberekend. 

 

Welkomstdrankje  

De praktijk wijst uit dat veel van onze klanten hun gasten graag een welkomstdrankje aanbieden. Er zijn vele 

mogelijkheden en de prijs hangt af van uw keuze. 

 

Extra bedienend personeel 

Wij berekenen de personeelsuren van het personeel voor eten of bediening aan u tafel altijd apart aan u door. U 

dient bij het werkelijke aantal party-uren 3 uur voorbereiding en nazorg op te tellen. 

 

 
Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met reistijd. Uiteraard geld dit niet voor onze vaste ligplaats 

Amsterdam. 
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TECHNIEK 

 

Licht en geluid 

Er is op het schip een geïntegreerde geluidsinstallatie aanwezig die te gebruiken is voor € 75,- per evenement. 

Dit is uit te breiden met een basis licht en geluidpakket,technicus en een audiovisueel pakket zoals: 

plasmaschermen, laptop, dvd- speler. 

 

Uitbreiding  

Afhankelijk van het programma worden extra manuren, transportkosten en de eventueel bijhorende technische 

benodigdheden berekend. 

 

SFEERMAKERS 

 

Exclusief Barcelona- meubilair 

EVENEMENTENSCHIP BARCELONA wordt met de basis aankleding verhuurd. Wij werken met een vaste 

decorateur die iedere ruimte kan aankleden met een speciale voor het schip ontworpen meubilairlijn. 

 

Entertainment 

Er zijn verschillende vormen van entertainment mogelijk aan boord van EVENEMENTENSCHIP 

BARCELONA. Uiteraard bent u vrij om dit zelf in te vullen. Tevens kunnen wij u suggesties doen. 

 

EVENT SUPPORT 

 
EHBO-team en beveiligingsmedewerkers 

Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement adviseren wij u,of bent u verplicht, via ons beveiligings- 

en EHBO- medewerkers te bestellen. 

 

Parkeerbegeleiders 

om de gasten te begeleiden naar de parkeerplaatsen kunnen wij parkeerbegeleiders voor u regelen. 

 

Toilet- en garderobepersoneel 

EVENEMENTENSCHIP BARCELONA  kan toilet- en garderobe personeel voor uw event inhuren of u kan 

hier zelf voor zorgen. 

 

 

Productie- uren 

EVENEMENTENSCHIP BARCELONA kan u ondersteunen bij de organisatie en productie van uw evenement. 

Indien u besluit om organisatorische en productionele taken aan EVENEMENTENSCHIP BARCELONA over 

te laten, zullen wij u hiervoor € 45,- per uur in rekening brengen. Wij zullen tijdig met u overleggen indien wij 

vaststellen dat EVENEMENTENSCHIP BARCELONA extra arbeidsuren zal moeten besteden aan het 

evenement. 

 

 

AANTAL GASTEN 

EVENEMENTENSCHIP BARCELONA KAN OP VELE MANIEREN WORDEN INGERICHT: 
Totaal        Achterdek        Voordek        Vooronderdek        Casino 

Feest/Receptie  650 pers.     300 pers. 200 pers. 130 pers. 40 pers. 

Buffet informeel  450 pers.     200 pers. 150 pers. 100 pers. 40 pers. 

Buffet formeel  370 pers.     180 pers. 110 pers. 80 pers. 

Theateropstelling  350 pers.     250 pers. 130 pers. 100 pers.  

Sit-Down dinner  400 pers.     180 pers. 110 pers. 80 pers. 
  

 

 

 

 


