Welkom aan boord!
Varen op het vlaggenschip van de Provincie Groningen is een unieke ervaring. Wij zijn er trots op dat
we de catering mogen verzorgen aan boord. Onze affiniteit met water is groot, getuige ook de keus
voor onze andere vaste locaties: Cafe de Sleutel aan de Noorderhaven en de BuitenSociëteit aan het
Paterswoldsemeer.
In de bijlage vindt u ideeën voor een gezellige ontvangst aan boord, een voedzame lunch of een goed
borrelgarnituur. U kunt aan boord van de Voorwaarts Voorwaarts in een unieke en sfeervolle
omgeving uitstekend dineren, vergaderen, borrelen of gewoon zijn!
Als u in de gestuurde informatie niet vindt wat u zoekt, neem dan alsnog contact met ons op, want
op verzoek leveren wij elke gewenste catering.

Varen is feest…. En feest betekent verrassen en verwennen.
Vanaf het begin tot het eind leggen we u in de watten.
Van koffie met Knol’s koek, suikerbrood of walnoten carameltaart, van oorlam en mooie amuses tot
zeebonk en captain’s dinner .
De “ bar” is de gehele dag open, tenzij anders afgesproken.
De genoemde tijden in onderstaand arrangement zijn bij benadering en afhankelijk van plaats van
vertrek en aankomst. We gaan uit van Lauwersoog als ligplaats. Maar ook Groningen, Delfzijl of
Eemshaven kunnen prima als uitgangspunt dienen

All inclusive Arrangement Voorwaarts Voorwaarts vanaf € 62,50 per persoon:
10.00 uur:

Aan boord wordt u ontvangen met koffie, thee en wat lekkers. Gedurende gehele dag
is de bar open.

12.00 uur:

Oorlam met hapjes, bijvoorbeeld haring op roggebrood

Een oorlam is een borrel als deze op een schip wordt gedronken. Eertijds werd een deel
van het traktement ofwel beloning aan de matrozen in drank uitgekeerd. Dit gebeurde al
tijdens de reis, terwijl het eigenlijke loon pas na voltooiing van de reis werd betaald.

De oorlam bestond meestal uit jenever dat voor een groot deel (zeker de helft) was verdund
met water.
De borrel was dus aan de ene kant een methode om het uiteindelijke uit te betalen loon te
drukken, van de andere kant was het een methode om het water door middel van de
alcohol te zuiveren. Dat de matrozen zich door het drinken gedeisd hielden, was een
bijkomend voordeel.
12.30 uur:

Lunch, met een mokje Groninger mosterdsoep, goedgevulde omelet, sandwiches en
belegde broodjes, salade en fruit.

15.00 uur:

Versnapering hartig en zoet

16.00 uur:

Borrel met bittergarnituur “Grunn” – 3 hapjes per persoon

17.00 uur:

Einde vaardag en weer terug aan wal.

De prijs van het catering- arrangement is inclusief personele kosten en transport, exclusief BTW,
en exclusief 10 % afdracht over de F&B aan de Stichting Voorwaarts Voorwaarts
Huur van het schip bedraagt € 1.500,00 exclusief btw voor een vaardag.
40-45 personen:

€ 62,50 per persoon

35-40 personen:

€ 66,50 per persoon

30-35 personen:

€ 70,00 per persoon

25-30 personen:

€ 75,00 per persoon

20-25 personen:

€ 80,00 per persoon

Uitbreiding van het arrangement en meerprijs:







Huisgemaakte taartjes en brownies
€ 3,00 per persoon
Uitbreiding van de lunch met:
Hamburger van Groningsweiderund met gebakken siepels € 4,00 per persoon
Tartaar van zalm met mierikswortelcrème en kappertjes
Luxe hapjes op aanvraag
Diner bij aankomst aan wal:*
Captains diner
Chili con carne
Stoofschotel van Groningsweiderund

€ 6,50 per persoon

€ 15,00 per persoon
€ 15,00 per persoon
€ 17,50 per persoon

Als u andere wensen hebt, bel gerust.
*dinerprijzen zijn exclusief dranken, huur van de ruimte, extra personele kosten en eventuele
transportkosten (afhankelijk van de ligplaats)
Een vaardag duurt maximaal van 9.30 tot 17.00 uur. Dus alle activiteiten die daarbuiten vallen,
worden extra berekend, ook het verblijf aan boord.

Algemene voorwaarden





Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderstaande
voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover
die schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in de btw percentages en ook alle
overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van opdrachtgever.

Prijzen



Voor het culinaire gedeelte (hapjes, diners, lunch, ontbijt, buffet etc.) wordt het opgegeven aantal gasten
doorberekend in de prijs en niet het aantal aanwezige gasten.
Voor een drankenarrangement wordt het verschil tussen opgegeven en aanwezige gasten gemiddeld en
doorberekend in de prijs. Als dranken op nacalculatie worden gefactureerd geldt dit niet.




Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
Als een partij voor een totaalbedrag is aangenomen en het aantal gasten is minder, dan is dit niet van invloed op
het eindbedrag, tenzij van te voren duidelijk anders is overeengekomen. Bij meer gasten zal het bedrag in overleg
worden aangepast.

Wijzigingen en annuleringen


U kunt tot 7 dagen van te voren kosteloos het aantal personen wijzigen met maximaal 10 % afwijkend van het in
eerste instantie genoemde aantal. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement kunt u nog wijzigingen
doorgeven.



U kunt tot 6 maanden voor de bijeenkomst gratis annuleren. Daarna in overleg, afhankelijk van de
omstandigheden en het vervolgtraject.



Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te
worden ingediend.



Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn verder van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn bindend voor
iedereen die van onze diensten gebruik maakt, aangevuld met de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Betaling




Betaling kan alleen geschieden per contante betaling, pin of op factuur.
Opdrachtnemer is gemachtigd om een aanbetaling van 50% van de begroting te vragen.
Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

