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Talloze emoties, één plek!

Geef elkaar een zoen bij de zonsondergang, 

wissel een zwoele blik uit tijdens een tropisch 

festival of beloof elkaar de eeuwige trouw met 

jullie voeten in het zand. Bij ons worden de 

dromen geleefd. 

In deze brochure delen wij onze diversiteit en 

inspiratie over uitdaging en genot. Het besef 

dat wij een bepalende factor zijn voor geluk 

en toekomstige herinneringen is te zien in 

onze rijke fantasie en betrouwbare uitvoering. 

Met trots kunnen wij zeggen dat onze locatie, 

omgeving en organisatie heel veel energie, 

inspiratie en mogelijkheden bieden. Ons team 

denkt graag met u mee over de mogelijkheden 

voor een onvergetelijke barbecue, bedrijfsfeest, 

borrel op het strand of bruiloft. 

Welkom bij Eemhof 

Watersport & Beachclub

Eemhof Watersport & Beachclub

Slingerweg 7c

3896 LD Zeewolde 

+31(0)36-5228448

aanvraag@watersportcenter.nl 

www.watersportcenter.nl
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Deze brochure geeft een goed beeld van onze 

mogelijkheden. Zijn er specifieke wensen dan 

nodigen wij u graag uit voor een gesprek om deze 

wensen in kaart te brengen. 

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief btw 

en in euro’s. Alle horeca arrangementen zijn 

gebaseerd op groepen van minimaal 50 personen 

(tenzij anders vermeld). De prijzen voor onze 

horeca arrangementen zijn exclusief locatiekosten 

(wanneer de Beachclub voor exclusief gebruik is) 

en drankarrangement. 

Alle informatie in deze brochure is onder voor-

behoud van druk- en typfouten en prijswijzigingen.

Versie 1.1 - 2020
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Locatie en faciliteiten

Aan het prachtige Eemmeer, omringd 

door water, strand en bos, hebben wij 

een droomlocatie. Onder de vlag “Eemhof 

Watersport & Beachclub” zijn wij een heel 

actief bedrijf op het gebied van: watersport, 

ontspanning, evenementen en horeca. 

Ons complex heeft een perfecte centrale 

ligging in Nederland, gevestigd tussen 

drie provincies; Flevoland, Utrecht en 

Noord-Holland. Met ruim 11 hectare 

totaaloppervlakte, bieden wij ruimte 

en faciliteiten voor outdoor en indoor 

activiteiten en verzorgen wij verschillende 

privé-, zakelijke- en meerdaagse 

evenementen en festivals. 
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De Beachclub

Met 250m2 vloeroppervlakte is onze Beachclub 

geschikt voor feesten, vieringen, bruiloften en 

zakelijke gelegenheden. De natuurlijke sfeer binnen 

de Beachclub is adembenemend! De ruimte is 

uitnodigend en dag en nacht sfeervol. Het zicht naar 

buiten is wijds en spectaculair.  De Beachclub is tevens 

in te richten naar een beoogd thema en passende 

opstelling. Eventueel ook te huur in twee delen.

Het terras

Ons terras ligt in het verlengde van de Beachclub. 

Op ons terras kunt u genieten van de opkomende 

en ondergaande zon met wijds uitzicht over 

het prachtige Eemmeer. Zomer of winter, deze 

buitenruimte is een uitstekende stek voor zowel een 

tropische verrassing als voor een winterbarbecue.
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Het strand

Het gevoel van vrijheid, genot en uitdaging stroomt 

door uw aderen wanneer u bij ons de dijk op komt 

rijden. Van intieme bruiloften, groeps- (sport)

activiteiten tot grote bedrijfsfeesten, ons strand laat 

talloze wensen uitkomen.

Marina de Eemhof

Jachthaven ‘Marina de Eemhof’ is idyllisch en 

multifunctioneel. Naast de ligplaatsen voor de boten, 

bieden wij ook overnachtingen aan in onder andere 

Glamping tenten. Dit maakt het totaalplaatje van uw 

verblijf compleet. U bent bij ons aan het juiste adres 

voor een meerdaags evenement.



Locatiekosten Eemhof Beachclub exclusief
Wilt u exclusiviteit voor uw gezelschap dan is het mogelijk om onze Beachclub in zijn geheel af te huren. 

Hiervoor hanteren wij de volgende prijzen. 

  jan - mrt april mei juni juli aug sept okt - dec

  Ma t/m wo €650,00 €650,00 €650,00 €650,00 €995,00 €995,00 €650,00 €650,00

  Do t/m zo €650,00 €995,00 €995,00 €995,00 €995,00 €995,00 €995,00 €650,00

• Alle prijzen zijn per dagdeel, exclusief F&B.

• Bij een 4-uurs arrangement van +50 personen wordt 60% van de zaalhuur berekend.

• Voor een opeenvolgend dagdeel wordt 40% van de zaalhuur berekend.

• Er kan een minimale omzetgarantie gehanteerd worden.

Dagdeel 1: 09.00 uur - 17.00 uur

Dagdeel 2: 18.00 uur - 01.00 uur

Wanneer u geen exclusiviteit wilt, zullen wij voor uw gezelschap een mooi deel van de Beachclub en/of terras reserveren.

<< naar inhoudsopgave
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Horeca 
arrangementen 

“Het was heerlijk!”, blijft het mooiste 

compliment over onze food & drinks. Altijd met 

zorg bereid en met een lach gepresenteerd. 

Graag laten wij u kennismaken met onze 

arrangementen, die toch elke keer weer extra 

smaak weten te geven aan het samenzijn. 
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Ontvangst
mogelijkheden*

De spits afbijten met een lekker hapje en drankje is 

altijd de warmste manier om samen een moment 

in te gaan. Ochtend, middag of avond, wij hebben 

voor elke gelegenheid onze heerlijkheden. 

* Alle ontvangstmogelijkheden zijn va. 50 personen 

 WELKOMST KOFFIE  
• Koffie/thee buffet met Spakenburgse koek €  4,50 p.p.

• Koffie/thee buffet met mini Parijse bol € 6,25 p.p.

• Koffie/thee buffet met petit four € 7,25 p.p.

 WELKOMSTDRANKEN
• Prosecco € 3,95 p.p.

• MVSA Cava Brut Rosé € 4,95 p.p.

• Welkomstcocktail € 5,95 p.p.

 WELKOMSTBITE
• Carpacciorol met rucola, pestomayonaise, 

 pijnboompitten en Parmezaanse kaas € 4,25 p.p.

• Meloenstick met Parmaham € 3,95 p.p.

• Charcuterie buffet (met div. kazen, worsten, olijven en broden) € 4,50 p.p.
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 SUMMER BITE  ..............................................................€ 7,95 p.p.

• 1 maal rond met koud hapje bestaande uit Meloenstick met Parmaham, 

 spiesjes van mozzarella, tomaat en basilicum en de Carpacciorol

• 4 maal rond met warme snack (bitterbal, kaassoufflé, vlammetjes, Calamares)

 BEACHCLUB EXCLUSIVE  .......................................€ 10,95 p.p.

• 1 maal rond met koud hapje geserveerd in een glaasje, bestaande uit

 garnalen met avocado, Seranoham met geitenkaas en balsamicostroop 

 en een kipcocktail met mango

• 4 maal rond met warme snack (Rundvlees bitterbal met mosterd, 

 garnalentorpedo met chilidip, yakitorispiesje, mini loempia)

BITES          
SNACKS          and 

BITES          
SNACKS          and 
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Lekker ontspannen onder het genot van een 

kleine snack en/of bite? Wij bieden u onze 

best samengestelde items in de vorm van 

arrangementen, maar uiteraard ook de optie om 

zelf een eigen keuze te maken uit ons assortiment.  

Bite packages (v.a. 50 personen)

 LOSSE BITES WARM   (prijs per stuk)

• Bitterballen met mosterd € 0,95

• Gemengd garnituur met div. dips € 0,85

• Vlammetjes met chilidip € 1,25

• Kaassouffles met currydip € 0,95

• Calamares met chilidip € 1,25

• Mini loempia met chilidip € 0,95

• Schaaltje nacho’s uit de oven met kaas, guacamole en crème fraîche  € 4,50

 LOSSE BITES KOUD   (v.a. 40 stuks, prijs per stuk) 

• Meloenstick met Parmaham €  3,95

• Spiesjes mozzarella, tomaat, basilicum € 3,95

• Carpacciorol € 4,25

• Fruitspiesje  € 3,00

• Schaaltje groene olijven (op tafel) € 2,00

• Schaaltje notenmix (op tafel) € 1,50

• Schaaltje nachochips met salsadip (op tafel) € 2,50

• Div. kaasblokjes; jong, oud en kruiden (op tafel) € 3,50

 EXTRA FOOD OPTIES  (v.a. 40 stuks, prijs per stuk)

Heerlijk erbij of als late night snack

• Black Angus mini burger € 4,25

• Hotdog met ketchup € 3,50

• Puntzakfriet met mayonaise € 3,50

• Sweet potato met kerriemayonaise € 4,50

• Mini broodje pulled pork € 4,75

• Yakitori spiesjes € 3,25

• Torpedogarnalen met chilidip € 2,50

• Kreeft                                                                                                       op aanvraag

• Oesters                                                                                                    op aanvraag
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DRINKS
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“De keuze is reuze”, en zo hoort het ook. De dranken uit het 

Dutch drinks arrangement hanteren wij als onze standaard. 

Van daaruit kunt u altijd voor een uitbreiding met andere 

dranken kiezen. U weet het beste wat uw gasten graag 

drinken. De drankjes kunnen worden besteld aan de bar, ook 

lopen onze mensen rond om de ‘zittende gasten’ te bedienen. 

Wij verzorgen onze drankarrangementen standaard met een 

zoute bite op de tafel.*

 DUTCH DRINKS  
Onbeperkt Heineken van de tap, Heineken 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, fris-

dranken, vruchtensappen, Amstel Radler, Amstel Radler 0.0 en binnenlands gedis-

tileerd (Vieux, jonge jenever, bessenjenever, Berenburg en citroen Brandewijn)

 DUTCH DRINKS ‘TROPICAL’
‘Dutch drinks’, Bacardi, Martini, Malibu, Safari, Passoa en Vodka

 GLOBAL DRINKS
‘Dutch drinks Tropical’, Gin, Tequila, Licor 43, Baileys, Whiskey

 SUMMER BEER IN BUCKETS  .................€ 3,50 p.p. per uur
Desperados, Corona, Heineken longneck, witbier  

 SPECIAAL BIER IN BUCKETS  ................€ 3,95 p.p. per uur
Affligem Blond, -dubbel en tripel, Duvel, Brugse Zot en la Chouffe

 COCKTAILBAR   3 uur live shaken ....................................€ 895,00
3 soorten cocktails; Beachclub passion fruit, Gin-tonic & Mojito

 2u 3u 3,5u 4u 4,5u

Dutch Drinks € 15,95 € 19,95 € 21,95 € 23,95 € 25,45

Dutch Drinks Tropical € 17,95 € 23,45 € 26,45 € 28,45 € 29,95

Global Drinks € 19,45 € 26,45 € 29,45 € 31,45 € 32,95

*Alle drankarrangementen zijn vanaf 50 personen

Extra’s
Personaliseer het drankarrangement met een uitbreiding van 

onderstaande extra’s 
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 BARBECUE CLASSIC  .............................................€ 23,95 p.p.

Vlees/vis

• Kipsaté met pindasaus

• Black Angus burger

• Gemarineerde Procureur 

• Catch of the day (vis) met salieboter 

Sides

• ‘Stoer brood’

• Kruidenboter

• Tapenade

• Diverse sauzen 

 (o.a. barbecue, salsa, knoflook)

Salades

• Rauwkost met ananas en limoen

• Aardappelsalade met kerrie en peterselie

• Pastasalade met paprika en olijf

• Caprese van mozzarella, tomaat en basilicum

 KIDS BARBECUE  .....................................................€ 12,50 p.p.

Vlees

• Black Angus burger

• Stokje saté

• Gemarineerd worstje 

Sides

• Brood met smeersels

• Frietjes

• Fruitspiesje

 SMOKEY BARBECUE NEXT LEVEL  ......................€ 37,95 p.p.

Vlees/vis

• Gemarineerde bavette

• Black Angus burger

• Gemarineerde Procureur

• Catch of the day (vis) met salieboter

• Gemarineerde doradefilet 

Sides

• Breekbrood en ‘Stoer brood’

• Kruidenboter

• Tapenade

• Diverse sauzen 

 (o.a. barbecue, salsa, knoflook)

Salades

• Parelcouscous salade met groente van het seizoen

• Aardappelsalade met kerrie en peterselie en beenham

• Caprese van mozzarella, tomaat en basilicum

• Caesar salade

 EXTRA’S

Alle barbecue arrangementen zijn uit te breiden met:

• Verse friet met mayonaise                  € 2,50 p.p.

• Zoete aardappelfriet met kerrie-mayonaise   € 3,50 p.p.

• Gevulde vegetarische zoete aardappel van de barbecue  € 5,50 p.p.

• Kreeft                   op aanvraag

BARBECUES
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Al onze BBQ’s zijn het hele jaar door HOT-items. 

Altijd sfeervol en overheerlijk. Of u nou voor 

de Classic, the Beach of toch voor de Smokey 

Next Level kiest, allen beloven ze een absolute 

‘smaakexplosie’. 

Er gaat niets boven een goed verzorgde BBQ!*  

 BEACHCLUB BARBECUE   ......................................€ 29,95 p.p.

Vlees/vis

• Kipsaté met pindasaus

• Black Angus burger

• Kippendijen met sojasaus en 

 cashewnoten

• Catch of the day (vis) met salieboter

• Gamba’s in knoflook met rode peper

Sides

• Breekbrood en ‘Stoer brood’

• Kruidenboter

• Tapenade

• Diverse sauzen 

 (o.a. barbecue, salsa, knoflook)

• Grove ananas en watermeloen

Salades

• Parelcouscous salade met groente van het seizoen

• Aardappelsalade met kerrie en peterselie

• Caprese van mozzarella, tomaat en basilicum

• Caesar salade

!Met de Black basterd!

Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar bieden wij een eigen barbecue pakket:

*Alle barbeque arrangementen zijn vanaf 50 personen
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 MEDITERRAANS BUFFET  ......................................€ 32,95 p.p.

Koud: 

• Italiaanse plank met diverse soorten worst, kaas en olijven

• Pastasalade met tonijn, rode ui en limoen

• Carpacciorol met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestomayonaise 

• Focaccia brood met pesto en tapenade

Warm:

• Gemarineerde procureur

• Pasta carbonara

• Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus 

• Catch of the day met salieboter

• Risotto met Gamba’s knoflook en rode peper

• Roseval aardappels met knoflook uit de oven

• Ratatouille  

 BEACH FOOD BUFFET  ..........................................€ 23,95 p.p.

• Caprese van mozzarella, tomaat en basilicum • Chickenwings piri-piri

• Aardappelsalade met kerrie en peterselie • Kipsaté met satesaus

• Pastasalade met paprika en olijf • Fruitspiesjes

• Rauskost met ananas en limoen • Franse friet 

• Patatas bravas (gehaktballetjes in tomatensaus) • Sweet potato

• Gamba’s in knoflook en rode peper

Echt lekker dineren gaat om een stukje variatie en 

een stukje verrassing. Smaken en de manier van 

presentatie moeten passen bij de gewenste sfeer. 

Kiest u voor de gezelligheid waarbij de gasten 

zelf aan onze rijke buffetten hun keuze kunnen 

maken? Of vindt u een 6-gangen walking dinner 

waarbij verschillende kleine hapjes aan de gast 

worden geserveerd toch iets verrassender en beter 

bij de sfeer passen? De keuze is volledig aan u, wij 

denken en doen mee.*

Dinner

DINNER          
Dessertand

 WALKING DINNER 6 GANGEN  .............................€ 32,95 p.p.

Op tafels charcuterie plank met kaas, worst, ham, olijven en brood met dips 

• Zalm tartaar met kappertjes, peterselie en limoendressing

• Carpacciorol met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestomayonaise 

• Soep van de chef

• Kippendij met sojasaus, taugé, bosui en cashewnoten

• Mini Black Angus burger

• Cocktail van limoenhangop, roodfruit compote en merengue

 DESSERT BUFFET  .....................................................€ 12,50 p.p.

• 2 soorten ijstaart

• Cheesecake

• Chocolade brownies

• Vers fruitsalades

Dessert
Zoet, lekker en gezond. Voor ieder wat wils. De smaakvolle mix 

uit zoetigheden en fruit is de perfecte afsluiter van een diner of een BBQ. 

*Alle dinner- en  dessertarrangementen zijn vanaf 50 personen



Festival Experience

Een eigen Food Festival is top-vermaak! In het ruime 

aanbod aan gerechten, maken de gasten een smakelijke 

ontdekkingsreis door culturen en thema’s. De combinatie 

van eten, drinken en muziek haalt het beste van iedereen 

naar boven. Ons foodfestival is een absolute aanrader!

€ 42,50 p.p. (va. 80 personen)

Salads and more
Voor de diverse salades is onze ‘Salads and more’ kraam. Hier serveren we onze 

huisgemaakte Parelcouscous salade met mango en venkel, aardappelsalade met kerrie 

en peterselie, Caprese van mozzarella, tomaat en basilicum. Uiteraard zijn hier de 

garnituren als stoer brood en smeersels ook te vinden. 

Barbecue Area
Bij onze stoere Barbecue Area worden de heerlijkste 

stukken kipsaté, gamba’s en procureurlappen gegrild. 

Liever andere gerechten op jouw Food Festival? Vraag naar de mogelijkheden. 
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The Beachclub Foodtruck
Vanuit onze eigen foodtruck serveren wij de lekkerste 

Black Angus burgers, zoete aardappel friet en Franse friet.
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 BEACHFOOD LUNCHBUFFET  ..........................€ 16,50 p.p.

• Div. broodjes met o.a. roomkaas, ham, kaas en gerookte zalm

• Soepje van de chef

• Warme snack

• Vers fruitsalade

• Koffie, thee, jus d’orange, melk en water

Uit te breiden met:

• Verse fruitsappen € 3,50 p.p.

• Smoothies € 5,50 p.p.

• Tonijnsalade  € 4,50 p.p.

LUNCH          
Breakfastand

17

Een zakelijke of een privé gelegenheid kan altijd 

feestelijk ingevuld worden door een heerlijk 

lunchbuffet (vanaf 40 personen).

 ONTBIJT BUFFET  ...............................................€ 15,00 p.p.

• Onbeperkt koffie en thee, jus d’orange

• Verschillende broodjes en croissants

• Vleeswaren

• Kaassoorten

• Zoet beleg

• Gekookt ei

Uit te breiden met:

• Worstjes € 2,50 p.p.

• Roerei en spek € 2,50 p.p.

• Yoghurt en cruesli  € 1,50 p.p. 

• Verse fruitsappen € 3,50 p.p.

Het belangrijkste mogen we uiteraard niet 

overslaan! Het ontbijt. De dag ontspannen aan 

tafel beginnen, onder het genot van een gezellig 

praatje en lekker eten. Met diverse warme drankjes, 

vruchtensappen, broodjes en een portie gezonde 

granen verzorgen wij voor onze gasten de perfecte 

start van een mooie dag!
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Entertainment

Samen met onze klanten en gasten streven wij 

naar een ultieme ervaring. Organiseren zit in 

ons bloed en met al onze ervaring stellen wij 

ons dienstbaar op naar alle vragen rondom de 

organisatie van jullie perfecte evenement. 

Wij bieden verschillende extra’s aan op het 

gebied van entertainment, aankleding en 

personenvervoer. Mocht u toch niet datgene 

tegenkomen waar u op zoek naar bent, dan 

horen wij dat graag. 

Daar waar iedereen stopt, gaan wij verder!  

1818

Huwelijksceremonie
De droom van vele bruidsparen is trouwen op het strand! Als 

officiële trouwlocatie kunnen wij zowel een strandceremonie als 

huwelijksceremonie in de Beachclub verzorgen. Wie droomt er nou 

niet van het jawoord geven onder een prieeltje, met de voetjes in 

het zand. Wij zorgen voor een theateropstelling een professionele 

geluidsinstallatie met microfoon, een spreekstoel, gestoffeerde 

weddingchairs een tekentafel en een prachtig prieeltje. 

Strandceremonie: € 650,00

Binnen ceremonie: € 350,00 
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Flyboard Show   
Kijk tijdens de barbecue of feest je ogen uit naar een spectaculaire 

show van onze Pro- Flyboarder! De show duurt ongeveer 15 minuten. 

Wil je je eigen muziek tijdens de show? Dan kan deze worden 

aangeleverd op een USB stick. 

Kosten € 850,00

Extra Services
Entree met de speedboot € 150,00

Entree met de luxe sloep € 150,00

Foodtruck € 550,00 excl. gerechten

Vuurkorven (2 stuks) €  50,00

Fakkels (6 stuks) €  65,00 

Heaters €  35,00 per stuk

Gekleurde loper  €  15,00 per meter

Hostess €  35,00 per uur

Garderobedame €  35,00 per uur

DJ op aanvraag

Licht en geluidshow op aanvraag

Bruidstaart op aanvraag

Aankleding/styling feest op aanvraag

Fotograaf op aanvraag

Videograaf  op aanvraag

Oesterman/dame op aanvraag
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Activiteiten* > watersport

Wakeboarden
Wakeboarden, dé extreme sport op watersportgebied! 

Leren wakeboarden is geschikt voor iedereen!

15 min. wakeboarden

Prijs € 37,50 p.p.

v.a. 4 personen

Windsurfen
Weer helemaal terug van weggeweest: windsurfen! 

Kom gezellig leren windsurfen bij ons in Flevoland.

Clinic met 6-12* personen 

1 uur € 29,50 p.p.

2 uur € 52,50 p.p.

Stand-up paddle surfen - suppen
Staand op je board jezelf voortbewegen met een peddel. 

SUPPEN is dé nieuwste rage op watersportgebied!

Clinic met 6-20* personen

1 uur € 24,50 p.p.

2 uur € 42,50 p.p.

Sloepvaren
Met een klein of groot gezelschap lekker varen, dat kan in 

een van onze sloepen. 

2-36* personen (zelf varen), Prijs per sloep

1 uur € 60,00

2 uur € 85,00

4 uur € 135,00

1 dag € 185,00

Zeilen (va. 15 jaar)
Leer je collega’s kennen tijdens een sportieve zeilles. 

Samen met 4 collega’s en een instructeur in een Valk 

het Eemmeer op.

Clinic van 2 uur, 4-20* personen 

Prijs € 55,00 p.p.

Kanovaren
Kom gezellig kanovaren met je collega’s of vrienden. 

Gaan jullie samen in een kano, of toch liever alleen in 

een kajak?

Clinic van 1 uur 6-20* personen 

Prijs € 22,50 p.p.

21
*Wanneer er voor een activiteit meer personen zijn dan het maximaal aangegeven aantal, maken wij een prijs en programma op maat.
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Flyboarden 

Flyboarden is een absolute aanrader! Door de lucht 

zweven geeft een ongekend gevoel!

20 min. flyboarden

Prijs € 70,00 p.p.

Botterzeilen
Als we het hebben over zeilen op een authentieke manier, 

dan is zeilen op onze botter de absolute aanrader.

2 uur, v.a. 9 personen 

Prijs € 35,50 p.p.

Banaanvaren
Probeer maar eens te blijven zitten tijdens een ritje 

banaanvaren! 15 minuten vol actie en spektakel op 

onze snelvaarbaan

8 personen per rit (15 minuten)

Prijs € 12,50 p.p.

Powerboat varen
Een tochtje met onze Powerboat bezorgd je 

gegarandeerd een adrenaline kick!

8 personen per 15 min.

1 uur € 850,00

2 uur € 1.250,00

Vlotbouwen
Een activiteit in het teken van teambuilding? 

Vlot bouwen is dé ultieme teambuilding activiteit!

1 uur, v.a. 8 personen 

Prijs € 29,50 p.p.

Supyoga
Focus, ontspan en geniet, en dat allemaal op het water. 

Supyoga is een uitdager

1 uur, v.a. 6 personen   

Prijs € 29,50 p.p.

12-persoons sloep met kapitein
Lekker varen en ontspannen met een hele groep? 

Onze kapitein neemt jullie mee op onze grote sloep. 

Prijs € 275,00 per uur
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Activiteiten* > outdoor

Beachvolleybal
Volleyballen met de voeten in het zand!

v.a. 16 personen

16-32 personen € 15,00 p.p.

>32 personen € 12,50 p.p.

Beachsoccer
Beachsoccer is hét zomerspel waarbij teambuilding 

erg belangrijk is!

v.a. 16 personen

16-32 personen € 15,00 p.p.

>32 personen € 12,50 p.p.

Bootcamp
In hoeverre kun jij je grenzen verleggen?

1 uur les, v.a. 6 personen

12-30 personen € 27,50 p.p.

>30 personen € 22,50 p.p.

Yoga
Beleef een rustgevende en uitdagende yogasessie 

op ons strand.

1 uur, v.a. 6 personen

6-18 personen € 24,50 p.p.

>18 personen € 20,50 p.p.

Boogschieten
Ben jij de nieuwe Robin Hood? 

Laat zien wat je kunt…

1 - 1,5 uur, v.a. 16 personen  

16-30 personen € 29,95 p.p.

>30  Op aanvraag

Archery Attack
Vergelijk het maar met paintballen, maar dan net iets 

spannender! Schakel elkaar uit met een boog met speci-

ale pijlen.

1 - 1,5 uur, v.a. 16 personen

16-30 personen € 32,25 p.p.

> 30 personen Op aanvraag
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Segway rijden
De leukste manier om zelf te balanceren op een 

echte segway!

1 uur, v.a. 10 personen 

Prijs op aanvraag

Lasercombat 
Wie zal zich als de beste tacticus bewijzen..?

2 uur, v.a. 10 personen 

10-20 personen             € 34,50 p.p.

> 20 personen  Op aanvraag

Bubbleball
Een hilarisch voetbalspel! Voetballen met een opblaasbal 

om je heen is leuk om te spelen en om naar te kijken.

1 - 1,5 uur, v.a. 10 personen 

10-20 personen             € 29,95 p.p.

> 20 personen  Op aanvraag

Graffiti Workshop
Jouw authentieke creatie maken met de graffiti, onder de 

leiding van een professionele artiest.

1 - 1,5 uur, v.a. 10 personen

Prijs € 42,50 p.p.

GPS Experience
Oriëntatie, kennis en handigheid, deze factoren maken dit 

spel uitdagend, competitief en uniek. Navigeer jezelf naar 

de vragen, opdrachten en obstakels en laat zien dat je een 

winnaar bent!

2 uur, v.a. 10 personen 

Prijs € 39,50 p.p.

GPS game Spakenburg
Vind met je team de meeste waypoints in het prachtige 

Spakenburg.

2,5-3 uur, v.a. 10 personen, Incl. overvaart

Prijs € 44,50 p.p.

Robinson Survival Games
Wie mag zich de echte ‘Robinson’ noemen? 

Speel verschillende proeven en een echte eilandraad.

1,5 - 2 uur, v.a. 30 personen

€ 37,50 p.p.

Traditionele zeskamp
Teambuilding met de wandelende A, spinnenweb, vlie-

gend tapijt, rupslopen, skilopen en broeklopen.

2 uur, v.a. 10 personen 

€ 29,50 p.p.

<< naar inhoudsopgave
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Activiteiten* > indoor

Cocktail shaken
Leer zelf de lekkerste cocktails maken! Wij garanderen 

dat er nog lang zal worden nagepraat over deze unieke 

activiteit.

v.a. 8 - 30 personen, >30 personen prijs op aanvraag

1 uur € 35,50 p.p.

1,5 uur € 45,50 p.p.

2 uur € 58,50 p.p.

Flair workshop € 12,50 p.p. extra voor 20 min.

Schilder workshop
Talent of niet, onze schilderworkshop verlaat je altijd 

met een unieke creatie. 

8-16 personen, >16 personen prijs op aanvraag

Duur activiteit 1 - 1,5 uur 

Prijs € 29,50 p.p.

Salsa workshop
De heupen laten bewegen en de blikken laten spreken. 

Salsa is heerlijk!

1 uur durende salsa workshop, max. 20 personen

10-20 personen  € 400,00

20-40 personen € 650,00

Bowlen
Imponeer je collega’s of vrienden en gooi een strike! Kom 

gezellig met z’n allen bowlen in een oude destilleerderij.

Prijs per baan, v.a. 4 personen

(max. 8 personen per baan)

€ 25,50 tot 18.00 uur

€ 27,50 v.a. 19.00 uur
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Klimmen
Kom klimmen bij ons in de Action Factory. Hier is het net 

alsof je écht tegen een gebouw opklimt!

Duur activiteit 1 uur 

Prijs op aanvraag

Bierproeverij 
Ontdek de verschillende smaken van onze 

speciaalbieren, gepresenteerd door onze expert! 

Heerlijk gecombineerd met bijpassende hapjes.

v.a. 8 personen

1 uur  € 35,50 p.p.

Teamtraining
Aan de hand van deze training leert het team elkaar 

beter kennen, waarderen en uiteindelijk effectiever 

samenwerken.

Prijs € 250,00 per uur

<< naar inhoudsopgave
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Activiteiten* > cultureel Middag Programma’s 20-100 personen

Visafslag Spakenburg
Deze visafslag was ruim 60 jaar het middelpunt van 

de Spakenburgse visserij. Ervaar hoe er vroeger 

gehandeld werd. 

v.a. 15 personen, duur 2 uur

Inclusief overvaart of fiets!

Prijs € 26,50 p.p.

Museum Spakenburg
Ontdek de geschiedenis van het pittoreske 

Bunschoten-Spakenburg.

v.a. 10 personen, duur 2 uur

Inclusief overvaart of fiets!

Prijs € 26,50 p.p.

Stoomgemaal Hertog Reijnout
Bewonder het enige werkende stoomgemaal 

met buitenschepraderen. 

v.a. 15 personen, duur 2 uur

Inclusief overvaart of fiets!

Prijs € 23,50 p.p.

Wisselprogramma GO-EXTREME
Leer de basis van wakeboarden, windsurfen, suppen 

en kanovaren. 

Alle ronden duren minimaal 45 minuten

Alle materialen inclusief 

Prijs € 75,00 p.p.
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Wisselprogramma teambuiling
Leer samenwerken tijdens vlotbouwen, 

beachvolleybal, kanovaren en bootcamp.

Alle ronden duren minimaal 45 minuten

Alle materialen inclusief 

Prijs € 55,00 p.p.

<< naar inhoudsopgave
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Activiteiten* > groepsspellen

De groepsspellen zijn los te boeken en ook toe te passen als Dinner Games bij alle barbecue- en dinerarrangementen! 

De spellen worden dan gespeeld tussen de gangen door of desgewenst voor- of na de barbecue/het diner. 

The Escape Game
The Escape Game is gebaseerd op de Escape Room. Door diverse opdrachten te voldoen in groepen krijg je een code om verder te komen in het spel. 

10 - 40 personen, 1,5 uur durend spel, v.a. € 29,95 p.p.

Ik hou van Holland
Oer Hollandse quiz, een feest van herkenning! Leuke spelvormen in teams gebaseerd op de ‘Ik hou van Holland’ TV show. 

10 - 40 personen, 1,5 uur durend spel, v.a. € 24,50 p.p.

Pubquiz
Hoe is het met jullie algemene ontwikkeling, jullie kennis van sport, politiek, muziek, geschiedenis enz.? De quizmaster neemt de teams mee in een uitdagende pubquiz. 

10 - 40 personen, 1,5 uur durend spel, v.a. € 22,95 p.p.

De jongens tegen de meiden
Geweldig dinerspel met gegarandeerd een fanatieke strijd tussen de mannen en de vrouwen! 

10 - 40 personen, 1,5 uur durend spel, v.a. € 24,50 p.p.

Ben jij de mol?
Er zijn een paar mollen in het gezelschap die gaan proberen het spel te saboteren. Ben jij de mol?

10 - 40 personen, 1,5 uur durend spel, v.a. € 29,95 p.p.

De kroongetuige
Jullie hebben als groep een gezellige activiteit gepland maar dan komt 1 van jullie gezelschap niet opdagen… Iedereen is verdacht, wie was waar op het moment van de moord? 

10 - 40 personen, 3 uur durend dinerspel, v.a. € 29,50 p.p.
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Overnachten

Glampingtent tot 6 personen*
Te huur van 1 april tot 1 november

• Ruime kampeerplek aan het water ±120m2

• Keuken met gasfornuis

• Electra en water in de tent

• Douche- en toiletcabine in de tent

• 20% korting op Aqua Mundo (zwembad van Centerparcs de Eemhof)

  Per nacht Per midweek Per weekend Per week

Laagseizoen € 129,00 € 335,00 € 335,00 € 720,00

Hoogseizoen € 145,00 € 410,00 € 410,00 € 825,00

Boothuisje tot 6 personen 
Gehele jaar te huur

• Centrale verwarming en airconditioning

• Keuken met gasfornuis

• Smart flatscreen tv

• Badkamer met douche, toilet en wastafel

• 20% korting op Aqua Mundo (zwembad van Centerparcs de Eemhof)

  Per nacht Per midweek Per weekend Per week

Laagseizoen € 205,00 € 655,00 € 495,00 € 1150,00

Hoogseizoen € 259,00 € 820,00 € 615,00 € 1435,00

Prijzen zijn exclusief beddengoed à €7,00 p.p. en exclusief toeristenbelasting à €1,10 p.p. per nacht.

Passanten jachthaven* 
Passanten tarief per lengte m per nacht: € 2,50 (incl. electra, douche, water & Wifi)            Passanten tarief per lengte m per week: € 16,00 (incl. electra, douche, water & Wifi)
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Tipi tent tot max. 10 personen* 
Te huur van 1 april tot 1 november

• Electra en water

• Douches (externe sanitaire ruimte)

• Mogelijkheid om een bed te huren

• 20% korting op Aqua Mundo (zwembad van Centerparcs de Eemhof)

    Per nacht Per midweek Per weekend Per week

Laagseizoen   € 73,00  € 158,00  € 138,00  € 213,00

Hoogseizoen    € 80,00  € 183,00  € 156,00  € 476,00

Huur matras incl. dekbed en kussen €   6,50 €     7,50 €     7,50 €     8,50

Ook is het mogelijk om met eigen boot, tent, caravan of camper te overnachten!

Campingplek caravan en camper*
Van 1 april tot 1 november

Inclusief

• Ruime kampeerplek

• Electra en water

• Douches (externe sanitaire ruimte)

• 20% korting op Aqua Mundo (zwembad van Centerparcs de Eemhof)

  Per nacht Per midweek Per weekend Per week

Laagseizoen € 21,00 €   80,00 € 60,00 € 125,00

Hoogseizoen € 28,00 € 105,00 € 78,00 € 175,00

Campingplek tent*
Van 1 april tot 1 november

Inclusief

• Tentplek voor 2-persoons tent

• Electra en water

• Douches (externe sanitaire ruimte)

• 20% korting op Aqua Mundo (zwembad van Centerparcs de Eemhof)

  Per nacht Per midweek Per weekend Per week

Laagseizoen € 16,00 € 57,00 € 42,00 €   98,00

Hoogseizoen € 21,00 € 78,00 € 57,00 € 129,00

* Voorwaarden 

Midweek: maandag 15.00 uur t/m vrijdag 11.00 uur

Weekend: vrijdag 15.00 uur t/m maandag 11.00uur

Week: 7 dagen 

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 1,10 p.p. per nacht. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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