
 

     

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Catamaran Horizon 

Expert Trainers – Laura v.d. Ouden 

e-mail: info@experttrainers.nl 

mobiel: 06 44 63 46 93        

             

                           

Aanbod catamaran Horizon – training, meetings, coaching, teambuilding en andere events op water –regio IJsselmeer 

Pakket 1: Training, meetings, teambuilding, etc op water              Pakket 2: Training, meetings, teambuilding, etc op water 

Onder begeleiding van Laura van den Ouden         Met eigen begeleider van de organisatie (een trainer, coach, manager 

Winnaar NOBTRA verkiezing Trainer van het Jaar 2019-2020      of geen begeleider, bij bijvoorbeeld MT-meetings, afdelingsuitje, etc 

Voor groepen tot maximaal 10 personen,     Voor groepen tot maximaal 10 personen,  

is dit exclusieve, nieuwe 42 foot zeiljacht beschikbaar.    is dit exclusieve nieuwe 42 foot zeiljacht beschikbaar. 

Uw maatwerk programma voor de dag kan samen met    U stelt zelf uw maatwerk programma samen en neemt 

de trainer worden afgestemd. Het event vindt plaats op   een of geen begeleider mee. Het event vindt plaats op  

een locatie naar keuze aan het IJsselmeer (bijv. Lelystad,              een locatie naar keuze aan het IJsselmeer (bijv. Lelystad 

Amsterdam, Stavoren, Lemmer, Enkhuizen, etc).   Amsterdam, Stavoren, Lemmer, Enkhuizen, etc). 

Op de dag ontvangst met koffie en koeken,    Op de dag ontvangst met koffie en koeken, 

gebruik van de complete catamaran, inclusief    gebruik van de complete catamaran inclusief  

4 break-out rooms, zonnedek, 2 toiletten, keuken, etc.   4 break-out rooms, zonnedek, 2 toiletten, keuken, etc. 

Inclusief luxe lunch en BBQ met drankjes op catamaran.  Inclusief luxe lunch en BBQ met drankjes op catamaran. 

Het event vindt plaats op een ligplaats en halverwege   Het event vindt plaats op een ligplaats en halverwege 

de middag wordt er gevaren. De BBQ is in de haven.   de middag wordt er gevaren. De BBQ is in de haven. 

Totale investering max 10 pers: € 2.400 excl BTW   Totale investering max 10 pers: € 1.400 excl BTW 

Deze investering is voor 1 dag en opgebouwd uit:    Deze investering is voor 1 dag en opgebouwd uit:  

Trainer Laura van den Ouden……………..… € 1.000     

Catamaran, inclusief schipper……………….. €    700   Catamaran, inclusief schipper……………….. €    700 

Materiaal, 10 personen x € 20……………….. €    200   Materiaal, 10 personen x € 20……………….. €    200 

Lunch,koffie,thee,koeken, 10 personen x € 15 €    150   Lunch,koffie,thee,koeken, 10 personen x € 15 €    150 

BBQ inclusief drankjes, 10 personen x € 35... €    350   BBQ inclusief drankjes, 10 personen x € 35... €    350 

Per persoon is de investering voor 1 dag € 240 excl BTW  Per persoon is de investering voor 1 dag € 140 excl BTW 
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