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ESCA - VINKEVEEN

Bekend om de zeer intieme 
ambiance en de gastvrijheid 
van het personeel. 

De keuken is zeer hoog 
aangeschreven. La Dolce 
Vita vind je nu ook aan 
de Groenlandse Kade in 

Vinkeveen. Onze keukenbrigade onder leiding van Roy 
Rahantoknam kookt Mediterraans met een eigen twist. 

RON GASTROBAR - OUDER KERK A/D AMSTEL

Bekend om de zeer goede 
Indonesische rijsttafel en de 
gastvrijheid, uniek gelegen 
aan de Amstel. 

Ron Gastrobar Indonesia 
ademt het typisch 
Indonesische senang-gevoel. 

Iedereen voelt zich thuis in deze hartverwarmende huiskamer 
in Ouderkerk aan de Amstel. Of je nu aanschuift in het 
gezellige restaurant of plaatsneemt op het grote terras aan 
de Amstel. 

SLANGEVEGT - BREUKELEN 

Bekend om de bijzonder mooie 
locatie aan de Vegt, in een 
rijksmonument uit 1700, waar 
u een zeer goede keuken 
kunt verwachten en bijzonder 
vriendelijk personeel. 

Buitenplaats Slangevegt in 
Breukelen is dé ideale ontmoetingsplek waar u in stijl kunt 
lunchen, borrelen en dineren aan het water. We voeren een 
klassieke kaart met moderne gerechten, waarbij u keuze heeft 
uit de à la carte kaart of het eigentijdse chef’s menu.

WANDER ISLAND - VINKEVEEN 

Een bijzondere plek, aan het 
water vlakbij Amsterdam, waar 
tijd een andere definitie kent en 
er geen plek is voor de waan 
van de dag. 

Wander Island geeft ruimte aan 
een zomerse levensstijl in ieder 

seizoen, zoals het leven misschien wel is bedoeld.
Ruimte om even de tijd stil te laten staan een drankje in 
gezelschap, genietend van puregerechten en te tafelen totdat 
de zon achter de horizon van de Vinkeveense plassen is gezakt. 
Eindeloos uitzicht op het water, op Wander Island is er ruimte. 
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Onze arrangementen

Onze sloepen

Bent u op zoek naar een fantastische ervaring voor uw familie, vrienden of geliefde 
personeel? Wilt u uw klanten graag bedanken en trakteren op een origineel dagje uit? 
Hendricks Yachting biedt nu de mogelijkheid om te genieten van een sensationele dag op 
het water in de omgeving Vinkeveen. 

Onder het genot van een heerlijke rosé of champagne kunt u samen met uw gasten de 
charme van het prachtige natuurgebied ontdekken. Momenteel zijn er drie verschillende 
arrangementen beschikbaar, maar deze zijn uiteraard geheel naar eigen wens in te vullen. 
Wij denken graag met u mee om er samen een onvergetelijke dag van te maken!

WHOLE DAY EXPERIENCE (5 UUR)

11:00 uur:   Aanvang

12.30 uur:   Lunch bij Ron Gastrobar te   

 Oudekerk of Harbour club   

 Vinkeveen  

14.30 uur:   Terugvaart 

16.00 uur:   Borrel op de plas bij een locatie  

 naar keuze.

Kosten  150,- euro excl. BTW  

 per persoon (bij 8 personen) 

Prijzen zijn inclusief verzekering, brandstof, 

schoonmaakkosten, havengelden-sluis-brug kosten, 

een uitgebreide lunch, 4 flessen Rosé/frisdrank, 

kapitein en een peddleboard.

MID DAY EXPERIENCE (3 UUR)

11:00 uur:   Aanvang

 Varen op de Vinkeveense Plassen 

14.00 uur:   Terugkomst

Kosten  70,- euro excl. BTW per persoon 

 (bij 8 personen) 

Prijzen zijn inclusief verzekering, brandstof, 

schoonmaakkosten, havengelden-sluis-brug kosten, 

4 pizza’s, 4 flessen Rosé/frisdrank, kaptein en een 

peddleboard.

SUNSET EXPERIENCE (3 UUR)

15:00 uur:   Aanvang

 Varen op de Vinkeveense Plassen 

18.00 uur:   Terugkomst

Kosten  70,- euro excl. BTW per persoon   

 (bij 8 personen) 

Prijzen zijn inclusief verzekering, brandstof, 

schoonmaakkosten, havengelden-sluis-brug kosten, 

4 pizza’s, 4 flessen Rosé/frisdrank, kaptein en een 

peddleboard.

AANTAL PERSONEN

De arrangementen zijn al te boeken vanaf 8 
personen. Heeft u een event voor meer dan 
10 personen? Geen probleem! Met plezier 
voorzien wij u van meerdere sloepen of 
tenders. 

Zo kunt u zelfs in groepen van 20 - 40 personen 
een bijzondere dag ervaren op het water!

OPSTAPPLAATS

Het opstappunt bevindt zich bij bij Eiland 1 
te Vinkeveen. Hier kunt u gratis parkeren. 
Ongeveer 200 meter verder is de ligplaats aan 
de steiger van Eiland 1.

Tevens kan Hendricks Yachting ook in 
Loosdrecht de arrangementen aanbieden. 
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is de 
Haven Club (de boegspriet 25).

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Bij de arrangementen kunt u optionele extra’s 
boeken. Denk hierbij aan een enthousiaste 
hostess, verschillende soorten drank & bites. 
Daarnaast krijgt u met Hendricks Yachting 10% 
korting bij diverse toprestaurants rondom de 
Vinkeveense plassen!

Zie ommezijde voor de diverse toprestaurants.

Sloep Pacha Ibiza Style
Tender 7.70 x 2.50m
Voor 8 personen
27 PK in-board motor - USB aansluiting 
- JL stereo installatie - Luxe bekleding 
- Zwemplateau - Kuipverlichting - Teak 
dek - Koelkast - Peddleboard

Tender Wit lxry Style 
Tender 7.20 x 2.50m
Voor 8 personen
27 PK in-board motor - USB aansluiting 
- JL stereo installatie - Luxe bekleding - 
Zwemplateau - Kuipverlichting -  
Teak dek - Bimini - Peddleboard 

Tender Zwart lxry Style
Tender 7.20 x 2.50m
Voor 8 personen
27 PK in-board motor - USB aansluiting 
- Stereo installatie - Luxe bekleding - 
Zwemplateau - Kuipverlichting -  
Teak dek - Koelkast - BiminiYOUR UNFORGETTABLE 

EVENT ON WATER  
BY HENDRICKS YACHTING 


