TARIEVEN ZEILTOCHTEN
ZWARTE BONSEM
Event

M in. duur 5
uur

Extra per uur

Max. aantal
personen

Prijs per persoon

Zeiltochten

€ 285,- p.u

€ 285,-

36

€ 40,- per persoon

Optioneel uit te breiden met:
Eten &
drinken

Prijs

Samenstelling

Onbeperkt
drinken &
hapjes

€ 17,50 p.p.
per tocht

Wijn, bier,
frisdrank,
koffie, thee en
borrelhapjes

Mediterraans
lunch & diner

€ 25,- p.p.

Vis/vlees/vega
10 warme en
koude
gerechen

BBQ
lunch & diner

€ 25,- p.p.

Diverse soorten
vlees, salade,
brood en
sauzen

Lunch de Luxe

€ 15,- p.p.

Diverse luxe
broodjes

Voor het zeilen en het eten zijn bovengenoemde prijzen excl. 9% btw.
Aanvullend entertainment behoort tot de mogelijkheden.
Optioneel: DJ, performer, muzikant, showmaster of een fotograaf.
Wij leveren maatwerk. Prijzen en tijden zijn in overleg bespreekbaar.
Champagnes en sterke dranken op nacalculatie.
Er is betaalbare en voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
De locatie is snel bereikbaar met het OV vanaf Amsterdam CS.
Adamo Events | Krijn Taconiskade t/o 430 | 1076LM Amsterdam | Tel +31 (20) 2101324 |
KvK 343821 | email: info@adamoevents.nl | www.adamoevents.nl

TARIEVEN MAANDAG 09:00 T/M VRIJDAG 18:00
VERGADERINGEN, WORKSHOPS EN BORRELS

Event

M in. duur 4
uur

Extra per uur

Max. aantal
personen

Inclusief

Vergadering

€ 95,- p.u.

€ 65,-

25

Koffie, thee, fris en
kleine versnaperingen

Workshop

€ 95,- p.u.

€ 65,-

25

Koffie, thee, fris en
kleine versnaperingen

Borrel met
onbeperkt
drinken

€ 95,- p.u.

€ 65,-

50

Aan te vullen
met onbeperkt
drinken

€ 5,per persoon per
uur

€ 5,- p.p.

Mediterraans
diner of lunch

€ 25,- p.p.

BBQ
diner of lunch

€ 25,- p.p.

Diverse soorten vlees,
salade, brood en
sauzen

Lunch de Luxe

€ 15,- p.p.

Diverse luxe broodjes

De reservering dient te
worden uitgebreid met
onbeperkt drinken

Bier, wijn, koffie, thee,
fris en borrelhapjes

Vis/vlees/vega
10 warme en koude
gerechten

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. btw.
Aanvullend entertainment behoort tot de mogelijkheden.
Optioneel: DJ, performer, muzikant, showmaster of een fotograaf.
Wij leveren maatwerk. Prijzen en tijden zijn in overleg bespreekbaar.
Champagnes en sterke dranken op nacalculatie.
.Er is betaalbare en voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
De locatie is snel bereikbaar met het OV vanaf Amsterdam CS.

Adamo Events | Krijn Taconiskade t/o 430 | 1076LM Amsterdam | Tel +31 (20) 2101324 |
KvK 343821 | email: info@adamoevents.nl | www.adamoevents.nl

TARIEVEN VRIJDAG 18:00 T/M ZONDAG 24:00
BRUILOFTEN, VERJAARDAGEN EN BORRELS
Event

M in. huur 4
uur

Extra per uur

Max. aantal
personen

Exclusief

Bruiloft

€ 150,- p.u.

€ 95,-

50

varen

Verjaardag

€ 150,- p.u.

€ 95,-

50

varen

Borrel

€ 150,-.p.u.

€ 95,-

50

varen

Babyshower

€ 150,-.p.u.

€ 95,-

50

varen

Aan te vullen met:
Onbeperkt
drinken en
borrelhapjes

€ 5,per persoon per
uur

Bier, wijn, koffie, thee,
fris en borrelhapjes

Optioneel uit te breiden met:
Mediterraans
diner of lunch

€ 25,- p.p.

Vis/vlees/vega
10 warme en koude
gerechten

BBQ
diner of lunch

€ 25,- p.p.

Diverse soorten vlees,
salade, brood en
sauzen

Lunch de Luxe

€ 15,- p.p.

Diverse luxe broodjes

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. btw.
Aanvullend entertainment behoort tot de mogelijkheden.
Optioneel: DJ, performer, muzikant, showmaster of een fotograaf.
Wij leveren maatwerk. Prijzen en tijden zijn in overleg bespreekbaar.
Champagnes en sterke dranken op nacalculatie.
Er is betaalbare en voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
De locatie is snel bereikbaar met het OV vanaf Amsterdam CS.
Adamo Events | Krijn Taconiskade t/o 430 | 1076LM Amsterdam | Tel +31 (20) 2101324 |
KvK 343821 | email: info@adamoevents.nl | www.adamoevents.nl

