
De vaarkosten voor het afhuren van de “ Jan van Cuijk “ zijn als volgt:

Per uur  (minimaal 3 uur) vanuit Cuijk ƒ 200,00  
Per uur (minimaal 3 uur) elders vandaan ƒ 235,00 
Dagvaart  (van 10.00 tot 17.00 uur) vanuit Cuijk ƒ 1295,00
Dagvaart  (van 10.00 tot 17.00 uur) vanuit elders ƒ 1540,00  
Avondvaart  (van 19.30 tot 00.30 uur) vanuit Cuijk ƒ   1000,00
Avondvaart  (van 19.30 tot 00.30 uur) vanuit elders ƒ   1175,00  
Leegvaartkosten per uur vanuit Cuijk naar de gewenste locatie ƒ   100,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW. 
Genoemde vaartijden kunnen naar wens worden aangepast. 
Wij kunnen afvaarten verzorgen vanaf iedere gewenste locatie.

Dranken
Koffie/Thee/Melk ƒ 2,00
Limonades per glas ƒ 2,00
Limonades per flesje ƒ 2,25
Vruchtensappen ƒ 2,25
Bier van het fust ƒ 2,00
Oud bruin / Alcoholvrij ƒ 2,25
Rosé, rode en witte huiswijn ƒ 3,00
Port, sherry en vermouth ƒ 2,75
Oude-, jonge- en bessenjenever ƒ 2,25
Vieux, citroen brandewijn ƒ 2,25
Advocaat met slagroom ƒ 2,75
Bols likeuren ƒ 2,50

Passoa ƒ 3,00
Safari ƒ 3,00
Malibu ƒ 3,00
Jägermeister ƒ 2,50
Underberg ƒ 2,25
Rum, Wodka, Gin ƒ 3,25
Campari, Pernod ƒ 3,25
Ammaretto, Tia Maria ƒ 3,50
Grand Marnier, Cointreau ƒ 3,50
Bailey’s, Courvoisier ƒ 3,50
Whiskey, Bourbon ƒ 3,50
Remy Martin VSOP ƒ 4,00
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Jan van Cuijk 50 x 7,50 meter



Cake met roomboter bereid per stuk ƒ 1,50
Luxe Petit Four per stuk ƒ 2,00
Appelgebak met slagroom per stuk ƒ 2,20
Assortiment van gebak (luxe assortiment) per stuk ƒ 2,80
Limburgse Vlaai (luxe assortiment) per stuk ƒ 2,80

Gebak met naam of logo  vanaf per persoon ƒ 3,50
Bruidstaarten  vanaf per persoon  ƒ 4,50 
Gebaksbuffet vanaf per persoon ƒ 5,00  

Gebak

Gekookte achterham, ardennerham, snijworst, pepersalami,
belegen of komijnekaas per stuk ƒ 1,80
Worstebroodjes / Saucijzenbroodjes per stuk ƒ 2,00

Belegde broodjes met:

Portie bitterballen 10 stuks ƒ 3,80
Portie mini-snacks 10 stuks ƒ 3,80
Portie party-balletjes 10 stuks ƒ 3,80
Portie kaas 10 stuks ƒ 4,70
Portie worst 10 stuks ƒ 4,70
Schotel met een assortiment van diverse luxe hapjes. 
o.a. Roggebrood met haring, gevulde eieren, hamrolletjes, canapé gevuld met garnalen, minimaal
tartalette met paté, canape met roombrie, zalm op toast, paling op toast. 100 stuks ƒ   150,-

Borrel- en bittergarnituur
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Koffietafel 1  In buffetvorm 
 Rundvleessalade, diverse broodsoorten, zoetwaren, diverse kaassoorten, 
 diverse vlees- en worstsoorten, pasteitje met kippenragoût, fruit toe.
 2x koffie of thee. per persoon  ƒ   13,00

Koffietafel 2  In buffetvorm 
 Tomaten of groentesoep, rundvleessalade, diverse broodsoorten, zoetwaren,
 diverse kaassoorten, diverse vlees- en worstsoorten, boerenomelet, pasteitje
 met kippenragoût, fruit toe.
 2x koffie of thee. per persoon  ƒ 15,00

Koffietafel 3  In buffetvorm 
 Tomaten of groentesoep, rundvleessalade, diverse broodsoorten, zoetwaren,
 diverse kaassoorten, diverse vlees- en worstsoorten, boerenomelet, pasteitje 
 met kippenragoût, gerookte makreelfilet, rauwkostschotel, fruit toe.
 2x koffie of thee. per persoon  ƒ 17,00

Koffietafel 4  In buffetvorm
 Tomaten of groentesoep, rundvleessalade, diverse broodsoorten, zoetwaren,
 diverse kaassoorten, diverse vlees- en worstsoorten, boerenomelet, pasteitje
 met kippenragoût, gerookte makreelfilet, rauwkostschotel, zoute haring 
 met gesnipperde uitjes, verse fruitsalade.
 Koffie, thee, melk, jus d’ orange. per persoon ƒ 19,00

Koffietafels
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Bovenstaande menu’s kunnen naar wens worden aangepast voor wat betreft de 
samenstelling en prijs (Jan van Cuijk minimaal 75 personen, De Drie Provinciën 
minimaal 40 personen). Bij minder dan genoemde aantallen wordt een toeslag 
berekend van 1% per persoon.



Diner 1 
 Groentesoep, schnitzel, frites, groente, gemengde salade
 Cassataijs met slagroom. per persoon ƒ  17,00

Diner 2  
 Heldere kippensoep, varkenshaas in champignonroomsaus,
 aardappeltjes, groenten, gemengde salade en frites.
 Dame Blanche of roomijs met warme kersen. per persoon ƒ 20,00

Diner 3  
 Kip cocktail, tournedos met saus naar keuze, aardappeltjes,
 groenten, salade en frites.
 Dame Blanche of roomijs met warme kersen. per persoon ƒ 23,00

Diner 4  
 Paté en crôute met veenbessensaus, heldere runderbouillon,
 gepocheerde zalm met dillesaus, 2 soorten groenten,
 2 soorten aardappels, gemengde salade.
 Grand Dessert Surprise. per persoon ƒ 32,00

Diner 5  
 Gerookte zalm met toast en boter, heldere runderbouillon,
 Kalfsmedaillons in sinaasappelsaus, 2 soorten groenten,
 2 soorten aardappels, gemengde salade.
 Grand Dessert Surprise. per persoon ƒ 32,00

Diners
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Bovenstaande menu’s kunnen naar wens worden aangepast voor wat betreft de 
samenstelling en prijs (Jan van Cuijk minimaal 75 personen, De Drie Provinciën 
minimaal 40 personen). Bij minder dan genoemde aantallen wordt een toeslag 
berekend van 1% per persoon.



1. Koud buffet “Piet Hein” 
 Rundvleessalade, kip-kerriesalade, aardappelsalade, ardennerham
 met meloen. Diverse luxe vleeswaren, Franse kaas, kruidenboter,
 stokbrood en cocktailsaus. Ruim afgegarneerd met exotisch fruit,
 gevulde eitjes en asperges met ham. per persoon ƒ 17,00

2. Koud buffet “Maarten Tromp” 
 Rundvleessalade, kip-kerriesalade, aardappelsalade, ardennerham
 met meloen. Diverse luxe vleeswaren, Franse kaas, zalmsalade,
 diverse schotels met verschillende soorten vis zoals makreelfilet, 
 Noorse garnalen, krabsticks en forelfilet. Diverse Tapa’s
 Kruidenboter, stokbrood en cocktailsaus. Ruim afgegarneerd met
 exotisch fruit, gevulde eitjes en asperges met ham. per persoon ƒ 20,00

3. Koud / warm buffet “Michiel de Ruyter” 
 Rundvleessalade, aardappelsalade, zalmsalade, div. rauwkostsalades,
 ardennerham met meloen, diverse schotels met verschillende soorten
 vis zoals makreelfilet, mosselen, Noorse garnalen, krabsticks en
 forelfilet, kruidenboter, stokbrood, diverse dressings en sauzen.
 Ruim afgegarneerd met exotisch fruit, gevulde eitjes en asperges 
 met ham.

 2 Keuzemogelijkheden uit verschillende warme vleesgerechten
 gepresenteerd in rechauds au bain marie met groente, aardappel-
 gratinee, aardappelkroketjes, frites en rijst. Keuze uit varkenshaas in
 champignonroomsaus of in pindasaus, kipfilet met ananas en perzik
 in kerriesaus, runderpoulet in een volle stroganoffsaus of
 kalkoenmedaillons overgoten met een sinaasappelsaus. per persoon ƒ 24,00

4. Koud / warm buffet “Willem Barentsz” 
 Rundvleessalade, aardappelsalade, zalmsalade, div. rauwkostsalades,
 ardennerham met meloen, diverse luxe vleeswaren, diverse schotels
 met verschillende soorten vis zoals makreelfilet, mosselen, Noorse 
 garnalen, krabsticks en forelfilet. Gerookte zalm, gerookte paling 
 en zoute haring met gesnipperde uitjes. Kruidenboter, stokbrood,
 diverse dressings en sauzen. Ruim afgegarneerd met exotisch fruit, 
 gevulde eitjes en asperges met ham.

 3 Keuzemogelijkheden uit verschillende warme vleesgerechten
 gepresenteerd in rechauds au bain marie met groente,
 aardappelgratinee, aardappelkroketjes, frites en rijst. Keuze uit
 varkenshaas in champignonroomsaus of in pindasaus, kipfilet met
 ananas en perzik in kerriesaus, runderpoulet in een volle
 stroganoffsaus, kalkoenmedaillons overgoten met een sinaasappelsaus
 of een beenham door onze kok aan het buffet uitgeserveerd. per persoon ƒ 27,00

Buffetten

Bu
ffe

tte
n



 
Borrelbuffet A per persoon ƒ 15,00
2 x rond met een luxe bittergarnituur. Vervolgens vanaf het buffet:
Een schaal met luxe vleeswaren en paté, een plankje met diverse 
soorten binnen- en buitenlandse kaas, een eiersalade, een vleessalade,
een zalmsalade, een waldorfsalade, ardennerham met meloen, zoute
haring met gesnipperde uitjes en asperges gerold in ham.Dit geheel 
wordt geserveerd met stokbrood, mini-broodjes en kruidenboter. 

Borrelbuffet B per persoon ƒ 17,50
Idem als borrelbuffet A maar dan 3 x rond met een luxe bittergarnituur 
en aan het buffet toegevoegd varkenssaté in een pikante pindasaus met
rijst geserveerd in een au bain marie

Borrelbuffet C per persoon ƒ 20,00
Idem als borrelbuffet B maar dan 4 x rond met een luxe bittergarnituur 
en aan het buffet toegevoegd een gebraiseerde warme beenham door
de kok aan de gasten uitgeserveerd.

Schippersmaaltijden 

1. Erwtensoep met worst, geserveerd met roggebrood en spek per persoon ƒ   9,00

2. Captain’s diner: Raasdonders, bruine bonen, speklappen, 
 koteletten, pekelvlees, diverse rauwkostsalades, augurken, 
 piccalilly, zilveruitjes, Amsterdamse uien, gekookte 
 krielaardappeltjes en aardappelkroketjes per persoon ƒ 18,00

Borrelbuffetten

1. “Las Palmas” 3 Soorten ijs, 3 soorten mousses, warme kersen, 
 fruitsalade, roomsoesjes, chocolade- en aardbeiensaus, 
 decoratiekoekjes en slagroom. per persoon ƒ   8,50

2. “Tropicana” 3 Soorten ijs, 3 soorten mousses, bavarois, fruitsalade,
 roomsoesjes, warme kersen, chocolade- en aardbeiensaus,
 decoratiekoekjes en slagroom. per persoon ƒ 10,00

3. “Mediterranné” 3 Soorten ijs en mousses, bavarois, fruitsalade, 
 roomsoesjes, warme kersen, chocolade- en aardbeiensaus,
 decoratiekoekjes, slagroom en diverse kaassoorten. per persoon ƒ 12,50

Dessertbuffetten
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Onze koude, warme, koud/warm en dessertbuffetten zijn gebaseerd op een minimum van 75 respectievelijk 40 personen. Bij min-
der dan genoemde aantallen wordt er een toeslag berekend van 1% per persoon.
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Arrangement 1
 
Een vaartocht van circa 4,5 uur.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Twee maal rond met een luxe bittergarnituur.
Borrelbuffet A.

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 3.700,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen             + ƒ 35,00 p.p.
    

Arrangement 2

Een vaartocht van circa 4,5 uur.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Drie maal rond met een luxe bittergarnituur.
Borrelbuffet B.

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 3.900,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen  + ƒ 37,50 p.p.
    

Arrangement 3

Een vaartocht van circa 4,5 uur.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Vier maal rond met een luxe bittergarnituur.
Borrelbuffet C.

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 4.100,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen  + ƒ 40,00 p.p. 

All in arrangementen
Varend Vieren aan boord van ons partyschip “Jan van Cuijk”

Prijzen gebaseerd vanaf de hierna genoemde opstapplaatsen:
Nijmegen, Malden, Grave, Mook, Cuijk, Gennep, Boxmeer/Sambeek, Vierlingsbeek, 

Bergen, Maashees, Wanssum, Well, Arcen, Broekhuizen, Venlo, Blerick, Tegelen en Tiel.

Voor vaartochten buiten de regio Nijmegen-Venlo-Tiel worden extra leegvaartkosten in rekening gebracht.

Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6% over vaarkosten, entertainment, eten en niet alcoholische dranken, 19 % over alcoholische dranken.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de personencondities van het CBRB 
en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
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Arrangement 4
 
Een vaartocht van circa 4,5 uur en live muziek.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud buffet “Maarten Tromp”.

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 4.500,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen  + ƒ 40,00 p.p.

Arrangement 5

Een vaartocht van circa 4,5 uur en live muziek.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buffet “Michiel de Ruyter”.

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 4.900,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen  + ƒ 43,00 p.p.

Arrangement 6

Een vaartocht van circa 4,5 uur en live muziek.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buffet “Michiel de Ruyter”
Aansluitend dessertbuffet “Las Palmas”

Op basis van minimaal  75 personen   ƒ 5.500,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 75 personen  + ƒ 50,00 p.p.

Bovenstaande arrangementen zijn slechts een beperkt aanbod van de mogelijkheden die wij u kunnen bie-
den. In overleg kunnen wij een passend programma samenstellen dat 
rekening houdt met al uw wensen. 

Met het oog op aanvullend entertainment kunnen wij putten uit een bestand van een groot aantal artiesten 
en acts die ongetwijfeld een extra dimensie geven aan uw feest.

All in arrangementen

Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6% over vaarkosten, entertainment, eten en niet alcoholische dranken, 19 % over alcoholische dranken.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de personencondities van het CBRB 
en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
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"Viva Las Vegas"
 

Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.800,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

"Tropical Cruise"
 
Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.100,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

"Piratenfeest"
 
Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.500,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

"Hollandse smart"
Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.100,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

"Back to the seventies"
Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.100,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

"In the spotlights"
Vaartocht, live muziek en het basis entertainmentpakket.
Ontvangst met welkomstdrank en vervolgens vrij drinken.
Koud/Warm buff et “Michiel de Ruyter”, dessertbuff et “Las Palmas”

Bovenstaand arrangement op basis van minimaal 80 personen   ƒ 7.500,-
Meerprijs voor iedere persoon boven de 80 personen  + ƒ 55,00 p.p.

Themafeesten
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Prijzen gebaseerd vanaf de locatie Cuijk. Voor de hierna genoemde opstapplaatsen,
Nijmegen, Malden, Grave, Mook, Gennep, Boxmeer/Sambeek, Vierlingsbeek, 

Bergen, Maashees, Wanssum, Well, Arcen, Broekhuizen, Venlo en Blerick, 
geldt een kortingstarief van 50% op de reguliere leegvaartkosten.

Voor vaartochten buiten de regio Nijmegen-Venlo worden de leegvaartkosten in rekening gebracht.

Overzicht All in arrangementen: 
Varend Vieren aan boord van onze partyschepen 

"Jan van Cuijk" en "De Drie Provinciën"

Arrangement 1
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Borrelbuffet A

Arrangement 2
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Borrelbuffet B

Arrangement 3
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Borrelbuffet C

Arrangement 4
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Live muziek 
Koud buffet nr. 1

Arrangement 5
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Live muziek 
Koud/warm buffet nr. 3

Arrangement 6
Vaartocht
Welkomstdrank
Vervolgens vrij drinken
Live muziek 
Koud/warm buffet nr. 3
Dessert buffet nr. 1

Basisprijs tot  50  

personen

 ƒ 3.000,-
+ ƒ 35,00 p.p.

 ƒ 3.200,-
+ ƒ 37,50 p.p.

 ƒ  3.400,-
+ ƒ 40,00 p.p.

Basisprijs tot 75   

personen
 ƒ  4.500,-
+ ƒ 40,00 p.p.

 ƒ       4.900,-
+ ƒ    43,00 p.p.

 ƒ   5.500,-
+ ƒ   50,00 p.p.

Voor de hierboven omschreven themafeesten zijn de prijzen gebaseerd op basis van minimaal 80 personen 
Genoemde prijzen zijn inclusief vaartocht, live-muziek, entertainment, vrij drinken, koud/warm buffet en dessertbuffet.

Voor iedere persoon boven de 80 wordt een meerprijs berekend van

 
+ ƒ 55,00 p.p.

 

Vaartijd bijvoorbeeld van 20.00 tot 00.30 uur. (inschepen vanaf 19.30 uur).
 of van 14.00 tot 18.30 uur. (inschepen vanaf 13.30 uur).
 of andere tijden in overleg.

Thema avond
Tropical cruise
Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.100,-

Thema avond
Hollandse smart
Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.100,-

Thema avond
In the spotlights

Thema avond
Piratenfeest 
Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.500,-

Thema avond
Viva Las Vegas
Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.800,-

Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.500,-

Thema avond
Back tot the seventies
Uitvoering volgens bijlage.
Basis entertainmentpakket.
  ƒ  7.100,-


