Het WaterHuis voor zakelijk gebruik
Waarom
“Op ons WaterHuis voel je je buiten in een ontspannen sfeer. Een mooie ambiance
en een fijne locatie voor een bijeenkomst is wat we je bieden”.
Het WaterHuis leggen we bv bij een drukke vaarweg waar van alles is te zien, of
ergens in de natuur, zonder veel afleiding. De keuze is aan u.
Het WaterHuis
Het WaterHuis heeft een voorkamer met een dubbele schuifpui naar het terras (op
het water). De voorkamer heeft een oppervlak van circa 20 mtr2 met veel glas, dus
uitzicht. De voorkamer is geschikt voor een vergadering van circa zes personen.
Voor algemeen gebruik kunnen er circa 12 personen op.
Aan de achterzijde van het WaterHuis is een kleinere “break out” kamer, om even
alleen te kunnen zijn. Daar is ook een terras.
Natuurlijk is er een volledig uitgeruste keuken, toilet- en doucheruimte.
Uw gebruik
Het gebruik is exclusief voor uw gezelschap, dus geen andere gasten aan boord.
Het WaterHuis wordt voor minimaal één dag beschikbaar gesteld. Meerdere dagen
heeft onze voorkeur. Er vinden geen overnachtingen op plaats.
Het WaterHuis wordt door VaarKracht schippers van en naar de locaties gevaren.
Het is voorzien van twee 60 pk outboard motoren, boeg- en hekschroef.
Tevens is het WaterHuis voorzien van twee studpalen.
Hospitality
Bij aankomst wordt u welkom geheten door een gastvrouw(m/v) die uitleg geeft over
het gebruik van e.e.a.
U kunt voor uw gezelschap zelf voor de catering e.d. zorgen. Eventueel kunt u het
door ons laten doen.
Desgewenst blijft de gastvrouw gedurende uw verblijf op het WaterHuis en verzorgt
de nodige service.
Meer mogelijkheden
Wie weet wilt u met het gezelschap na een intensieve sessie even het water op?
We kunnen een sloep (evt. met schipper) of een RIP (altijd met schipper) voor u
regelen.

We kunnen uw gezelschap ook op een door u aangegeven locatie (aan het water)
afhalen en later op de dag weer terugbrengen.
Het is een optie om met uw gezelschap met het WaterHuis te varen.
We moeten uw wensen wel vroegtijdig weten om e.e.a. te kunnen organiseren.
Prijzen
We hanteren geen vaste prijzen. Ons doel is het WaterHuis met de opbrengsten te
kunnen onderhouden. De “meer opbrengsten” komen ten goede aan Stichting
VaarKracht.
Voor het Goede Doel
Het WaterHuis is geen gewone locatie of verblijf. Het WaterHuis is van Stichting
VaarKracht. Dat is een vrijwilligersorganisatie die kankerpatiënten en naasten een
kosteloos dagje op het water aanbiedt.
We bespreken graag uw wensen en onze mogelijkheden.
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