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VerhuurTender Sloep Vinkeveense Plassen

OPSTAPPLAATS
Opstappen zal plaatsvinden bij Eiland 1, hier kunt 
u gratis parkeren. Ongeveer 200 meter verder is de 
ligplaats aan het steiger van Eiland 1. 

INCLUSIEF KAPITEIN 
Er wordt altijd gevaren met een schipper.

INFO SLOEP
Tender 7.50 x 2.50m 
Voor 10 personen 
27 pk in-board motor / USB aansluiting / 
stereo installatie / Luxe bekleding / Zwemplateau / 
kuipverlichting / Teak dek / 
10 zitplaatsen

WIJ BIEDEN 2 ARRANGEMENTEN AAN:

Mid day aanvang 11:00 uur / tot 15:00 uur / op de  
 Plassen of naar een locatie naar keuze. 
 Lunch* is dan mogelijk van 12:00 tot 14:00 uur 
Sunset  aanvang 16:00 uur / tot 20.00 uur / op de  
 Plassen of naar een locatie naar keuze,   
 altijd voor 20:00 uur terug ivm sluizen. 
 Diner* is dan mogelijk van 17:00 uur tot 18.50 uur
*Arrangementen voor lunch en diner zijn optioneel.

Aantal personen
De arrangementen zijn al te boeken vanaf 2 personen. 
Wanneer u een event heeft voor meer dan 10 personen 
dan zorgen wij voor nog één of meerdere tenders. Op die 
manier kunt u zelfs groepen van 20 – 40 personen een zeer 
bijzondere dag bieden op het water. 

De prijzen voor 2020
De prijs voor het huren van een tender voor 4 uur is € 300,-, 
exclusief € 90,- voor de kapitein. Prijzen zijn inclusief BTW, 
verzekering, brandstof, schoonmaakkosten, havengelden-
sluis-brug kosten en het reserveren van uw restaurant naar 
keuze voor uw gasten. Bij een aantal restaurants krijgt u 
10% korting op de lunch of diner via Hendricks Yachting. 

Wij bieden ook zakelijke arrangementen aan. Ook Privium 
Client korting is mogelijk, dit geeft 10% korting op tien keer 
varen in het zomerseizoen van 2020. 
 
Tijdens Sail 2020 bieden we ook aangepaste arrangementen aan. 
Neem voor meer info contact met ons op.

We zijn trots te kunnen melden dat Hendricks 
Yachting samenwerkt met de volgende top-
restaurants in de omgeving van de Vinkeveense 
Plassen: 

HARBOUR CLUB - VINKEVEEN

Bekend om de heerlijke sushi en de mooie locatie aan 
de plas. 

Laat je verrassen door de nieuwe parel van The Harbour 
Club, de hoogwaardige kookkunsten en de unieke 
muurschilderingen van Herman Brood. Een bezoek aan The 
Harbour Club staat garant voor puur en intens genieten. 
Hoogstaande kookkunsten gemixt met een tikkeltje 
eigenwijsheid, maar wel met oog voor detail. Zowel binnen 
in het restaurant als buiten op het riante terras kunt u aan 
het water dineren en genieten van het fantastische uitzicht. 
Een lazy Sunday lunch, een zakelijk diner en natuurlijk een 
sprankelende avond met vrienden. Of aanmeren tijdens een 
boottochtje op de Plassen! 

Voor restaurants buiten de Vinkeveense Plassen is het 
mogelijk tot 19:00 uur te dineren, binnen de plas kunt u 
langer blijven in verband met de sluizen die tot 20:00 uur 
open zijn.
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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.

BISTRO ZUWE - VINKEVEEN 

De bekende chef kok Hans 
Venneman al u deze zomer 
verrassen met zijn zeer mooie 
gerechten op een unieke locatie 
het oude Koetshuis. 

Aan de Baambrugse Zuwe 1 gelegen op een rustieke plek en 
omgeving zult u heerlijk kunnen borrelen en/of een lunch of 
diner aangeboden krijgen. Deze bistro is zeker een aanrader 
op de Plassen van Vinkeveen. 

MEER INFO OF RESERVEREN
T 0031 (0)183 642828 | HS@HSBV.NL | WWW.HENDRICKSYACHTING.NL
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