
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

   

DINERPAKKET 
------------------------------------------ 
Het diner is alleen mogelijk als 
uitbreiding op het standaard 
boodschappenpakket. Het diner is 
inclusief dessert. Bereiden doet u 
zelf.  

 
Captains diner € 43,-/ € 7,17 

Nasi Goreng saté  € 45,-/ € 7,50 

Visschotel  € 45,-/ € 7,50 

Spaghetti Bolognaise € 43,-/ € 7,17 

Zuurkool  € 43,-/ € 7,17 

Kip Kerrie € 43,-/ € 7,17 

Barbecue € 98,- / € 16,33 

Barbecue Deluxe € 130,- /€ 21,67 

WEEKEND 
------------------------------------------ 
2x Ontbijt 
2x Lunch 
Tussendoortjes 
Overige 

Boodschappenpakketten  

De boodschappenpakketten zijn gebaseerd op zes personen. 
 

DRANKENPAKKET NON-ALCOHOLISCH 
------------------------------------------------------------- 

• 12 blikjes Coca Cola 

• 6 blikjes Fanta 

• 6 blikjes Sprite  

• 6 petflessen Spa blauw 500 ml 

• 6 petflessen Spa rood 500 ml 
2 flessen Jus d'orange 1 liter 

• 2 flessen Appelsap 1 liter 

 
 

 
 

 
 

Voorwaarden  
De boodschappenpakketten zijn gebaseerd 
op zes personen. U bepaalt zelf het aantal 
pakketten (minimaal twee) en wij zorgen 
dat ze aan boord worden bezorgd (in 
boodschappentassen). Uitpakken en 
bereiden doet u zelf. 
 
Bestellen 
U kunt tot 14 dagen voor de opstappen uw 
boodschappenpakket bestellen per e-mail of 
telefonisch. Zodra de betaling ontvangen is, 
is uw bestelling definitief. 
 
Levering 
We leveren alle boodschappen die in het 
pakket zitten op de dag van opstappen aan. 
Bovendien leveren we de boodschappen-
pakketten alléén als uw schip stilliggend in 
een haven ligt en niet als u voor anker ligt. 
Levering op de Waddeneilanden is niet 
mogelijk.  
 
Brood 
U ontvangt voor twee dagen brood. 
Nalevering is niet mogelijk. U kunt zelf bij de 
bakker vers brood halen. In iedere haven 
bevindt zich een bakker vlakbij de ligplaats 
van de schepen.  
 
Pakbon 
Voor opstappen ontvangt u een pakbon van 
de exacte inhoud van het pakket. Mocht er 
iets missen bij levering, graag direct melden 
bij de bezorger. Check dus direct, als de 
bezorger er nog is, of alles geleverd is! Als u 
dit later doet, als de bezorger al weg is, dan 
kunnen wij niets meer voor u doen.  
 
Betaling  
U ontvangt per e-mail de factuur. Na betaling 
is uw bestelling definitief. Mocht u na uw 
betaling uw bestelling toch nog willen 
annuleren, dan betaalt u altijd een deel van 
de kosten. Het hangt af van het moment van 
annuleren hoeveel u uiteindelijk betaalt. 
 
Tijdstip van annulering:   
Tot twee maanden voor afvaart:              15%  
Tot één maand voor afvaart:                     25% 
Tot twee weken voor afvaart:                 50% 
Tot één week voor afvaart:                        75% 
Tot en met één dag voor afvaart:             95% 
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 088 25 25 000  info@naupar.com 

LUNCH: 
Diverse broodsoorten (mix 
van verse en afbakbroodjes, 
krentenbollen en brood), 
(bak)boter, eieren, 
(houdbare) melk, kaas, ham, 
salami, leverworst, zoet 
beleg, komkommer. 

 
OVERIGE: 
Servetten, aluminiumfolie. 

LANG WEEKEND 
------------------------------------------ 
3x Ontbijt 
3x Lunch 
Tussendoortjes 
Overige 
 

 

 3 DAGEN  
------------------------------------------ 
2x Ontbijt 
3x Lunch 
Tussendoortjes 
Overige 

 
 
 
 

 

4 DAGEN  
--------------------------------------------- 
3x Ontbijt 
4x Lunch 
Tussendoortjes  
Overige 

5 DAGEN / MIDWEEK 
-------------------------------------------- 
4x Ontbijt 
5x Lunch 
Tussendoortjes 
Overige 

2 DAGEN / KORT WEEKEND 
----------------------------------------- 
1x Ontbijt 
2x Lunch 
Tussendoortjes  
Overige 

EXTRA LANG WEEKEND  
------------------------------------------ 
4x Ontbijt 
4x Lunch 
Tussendoortjes 
Overige 

 
 
 
 

 

DRANKENPAKKET ALCOHOLISCH 
------------------------------------------------------------- 

• 24 blikjes Grolsch bier 

• 2 flessen Rode wijn 750 ml 

• 2 flessen Witte wijn 750 ml 

• 1 fles Schipperbitter   

 
 

DRANKEN BESTELSERVICE 
-------------------------------------------------------------- 

• Kies zelf uw eigen drankjes en hoeveelheden 

• Drankenbestelservice-alcoholisch 

Drankenbestelservice-non-alcoholisch 

 
 

ONTBIJT: 
Diverse broodsoorten (mix van verse en  
afbakbroodjes, krentenbollen en brood), 
boter, eieren, ontbijtspek, kaas, ham, 
smeerworst,  leverworst, smeerkaas, zoet 
beleg, yoghurt,  muesli en vers fruit, suiker, 
koffiemelk, (houdbare) melk, jus d’orange, 
koffie en thee. 

 

TUSSENDOORTJES: 
Chips, nootjes, zoute sticks, koeken en snoep. 

 

€ 245,-  
€ 40,83 p.p. 

€ 150,-  

€ 25,- p.p. 

€ 175,-  

€ 29,17 p.p. € 32,-  
€ 5,33 p.p. 

€ 123,75  
€ 20,62 p.p. 

v.a. € 43,-  
€ 7,17 p.p. 

€ 275,-  

€ 45,83 p.p. 

€ 350,-  
€ 58,33 p.p. 

€ 250,-  

€ 41,67 p.p. 

€ 275,-  
€ 45,83 p.p. 

v.a. € 3,60  

€ 20,62 p.p. 

https://www.naupar.nl/boodschappenpakketten/dranken-pakketten/drankenpakket-alcoholisch/
https://www.naupar.nl/boodschappenpakketten/dranken-pakketten/dranken-non-alcoholisch/

