
 

Regatta Center Muiderzand - IJmeerdijk 4 - 1361 AA Almere - 0653 373 760 

Tarieven faciliteiten 

Regatta Center Muiderzand 2015 
 

 Deze tarievenlijst is bedoeld voor externe verenigingen, klassenorganisaties,                             

private teams en zeilers, die incidenteel of voor een bepaalde periode gebruik  

 willen maken van de locatie, gebouw en faciliteiten van het Regatta Center. 

 

 Voor de tarieven van het lidmaatschap en de zeilprogramma's van de Jeugd Zeilvereniging 

Muiderzand is een separate prijslijst beschikbaar.  

 

 Heeft u een afwijkende vraag die niet bij de onderstaande tarievenlijst past, neem dan contact 

op voor een maatwerkofferte. 

 

Gebruik accommodatie 
 Inclusief gebouw, instructieruimtes met videofaciliteiten, kleedkamers, slibway.  

 Douches, toiletten, jollenveld en parkeerterrein Marina Muiderzand. 
 

Omschrijving € 

Dagprijs 08:00-18:00 uur, 1x boot, 2x zeilers, trainer 40,00 

Dagprijs 08:00-18:00 uur, 2x boot, 4x zeilers, trainer 80,00 

Dagprijs 08:00-18:00 uur, vanaf 3x boot, 6x zeilers, trainer tot 8x boot, 16x zeilers, trainer 150,00 

Dagdeelprijs (ochtend 08:00-13:00, middag 13:00-18:00, avond 18:00-23:00) 
1x boot, 2x zeilers, trainer 

25,00 

Dagdeelprijs (ochtend 08:00-13:00, middag 13:00-18:00, avond 18:00-23:00) 
2x boot, 2x zeilers, trainer 

45,00 

Dagdeelprijs (ochtend 08:00-13:00, middag 13:00-18:00, avond 18:00-23:00) 
3x boot, 2x zeilers, trainer tot 8x boot, 16x zeilers, trainer 

85,00 

Trailerhelling RIB, in + uit, af te rekenen met het havengebouw 15,00 

 

Tarieven RS Tornado 515 RIB 
 Inclusief 4x trainingsboei, 2x portofoon.  

 Exclusief brandstof en reiskosten.  

 Voor het gebruik van de RIB op binnenwater is minimaal Vaarbewijs-I verplicht.  

 Voor het gebruik van de RIB op zee, IJmeer, Markermeer en IJsselmeer is Vaarbewijs-II verplicht. 
 

Omschrijving € 

Dagprijs 08:00-18:00 uur bij gebruik op de locatie Regatta Center Muiderzand 150,00 

Dagdeelprijs bij gebruik op de locatie Regatta Center Muiderzand (ochtend 08:00-13:00, 
middag 13:00-18:00, avond 18:00-23:00) 

75,00 

Dagprijs bij extern gebruik exclusief vervoerskosten 175,00 

Vervoerskosten RIB per km, inclusief personeel 0,40 0,40 

Overige arrangementen en langlopende afspraken in overleg en op aanvraag 

 

Personeel, exclusief reis- en verblijfkosten 
 

Omschrijving Dag € ½ Dag € 

Trainer niveau A+, exclusief reiskosten op aanvraag 

Trainer niveau A1, exclusief reiskosten 150,00 85,00 

Trainer niveau A2, exclusief reiskosten 125,00 75,00 

Trainer niveau A3, exclusief reiskosten 110,00 65,00 

Schipper vaarbewijs i + II 85,00 60,00 

Reiskosten personeel per km 0,25 0,25 

Overnachtingskosten op aanvraag 

 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW. 

 

 


