
 

Postbus 117    tel. 0187 64 20 90 
3255 ZJ  Oude Tonge    fax. 0187 64 32 13 

www.hollandnauticalevents.nl   
www.partyservice.nl 
info@partyservice.nl  

Party- en Presentatieschip De Ameland 
 
Het unieke aan ‘De Ameland’ is dat het ‘Grand Café’, als enige 
in Nederland, een binnenhoogte kent van bijna 5 meter. 
Hierdoor is deze ruimte uitermate geschikt voor dia-, video-, 
laser- en productpresentaties, live optredens, modeshows, 
gala’s en andere grote feestpartijen. De Ameland met een 
maximale capaciteit van 650 gasten,  
onderscheidt zich door de uitstekende audio- 
voorzieningen en de aparte invaliden toiletten.  
 
Aan de achterkant van het schip bevinden zich grote deuren 
waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een auto of grote 
decorstukken in het Grand Café te plaatsen. Het topdek is een 
groot zonnedek met overkapping. 
 
Doordat De Ameland vroeger op de wadden heeft gevaren, 
heeft het schip een zeer platte bodem, zodat zij op alle 
binnenwateren in Nederland, België en Duitsland kan varen.  
Kortom: een unieke drijvende locatie met bijzonder veel mogelijkheden.  
Lengte schip 50 meter, breedte schip 8,20 meter. 
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Scheepsgebruiksuren (thuishaven Rotterdam, Parkhaven): 

In de schipgebruikskosten zijn de kosten voor de vaste bemanning, garderobepersoneel, 
toiletdames en de schoonmaakkosten opgenomen. 
5 uren     € 2.800,00  
Ieder uur langer   €    350,00 
Voor vaarkosten  €    175,00 per uur  
Op- en afbouwkosten €    100,00 per uur   
Haven- en liggelden   P.M. 
 
Receptie:   650 gasten 
Walkin dinner   450 gasten 
Buffetten:   500 gasten 
Diner:    350 gasten 
Presentaties/ vergaderingen e.d.: vanaf 50 gasten tot 200 personen 
 
Omvaaruren naar een andere plaats 
U kunt de omvaarkosten zelf berekenen door het aantal uur achter de gewenste ligplaats te 
vermenigvuldigen met de voor vaarkosten. 
 
Dordrecht                 4 uur 
Utrecht                 9 uur  
Amsterdam        14 uur  
Arnhem              18 uur  
Nijmegen     16 uur 
Antwerpen     16 uur 
Middelburg/Terneuzen/Vlissingen  20 uur 
Waalkade te Tiel    13 uur  
Gorinchem       8 uur 
Drimmelen       7 uur  
Maasbracht               48 uur 
Deventer     24 uur 
Almere      18 uur 
Brussel      26 uur 
Gent       22 uur 
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De standaard inrichting van Party en presentatieschip De Ameland 
 
Panoramasalon 5 grote tafels, 5 kleine tafels, 2 ronde tafels  > 60 zitplaatsen 
Vide dek   1 bank, 4 ronde tafels > 30 zitplaatsen 
Grand cafe  14 tafels, 2 grote tafels, 4 sta/tafels > 120 zitplaatsen 
Tafels zijn standaard zonder tafellinnen, stoelen zijn standaard zonder hoes. 
 

 
Inhuur extra voorzieningen op Party en presentatieschip De Ameland 
 
Entreedecoratie 
Rode loper (per 10 mtr)      €         35,00  
Afzet paaltje met rood luxe koord per stuk    €           3,50 
Laurierbomen naast rode loper     €  15,00  
 
Groendecoratie 
Accubakje met verse bloem op tafel     €          7,50 
Biedermeiertje of vers tafelstuk op tafel    €        10,00     
 
Presentatiemogelijkheden 
Achtergrondmuziek (incl. BUMA/STEMRA)    €  50,00 
Beamer 1900 ansilumen      €       260,00 
Flat screens        €       350,00  
Scherm voor beamer of projectie     €         40,00 
Microfoonstandaard        €    6,50 
Microfoon        € 50,00 
Katheder         €         17,50 
Extra stoel inhuur (standaard 150 stoelen aanwezig)  €    2,50  
Op/afbouw uren technici      €         40,00 per uur 
Transport huurmateriaal        op aanvraag 
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Assortiment consumpties 
 

Consumpties op nacalculatie: 
Koffie, Thee    €  1,75  
Frisdranken    €  1,75 
Spa rood/blauw   €  1,75 
Dommelsch Bier   €  2,00 
Alcoholvrij bier   €  1,95 
Sappen    €  2,25 
Jenevers, Vieux   €  2,50 
Wijn, huiswijn    €  3,00 
Port, Sherry, Martini   €  3,00 
Likeuren    €  3,35 
Bacardi, Wodka, Gin   €  3,50 
Buitenlandse likeuren   €  3,50  
Whisky     €  3,95 
Breezer, smirnoff ice, Corona €  4,00 
Whisky Black Label   €  5,20 
Franse Cognac    €  4,50 
Champenoise     €  4,75 
Champagne    €  9,00 
 
Afkoop (onbeperkt) consumpties: 
Voor partijen van minimaal 4 uur bestaat er een afkoopmogelijkheid voor een vrij consumptie 
gebruik.  
 
Binnenlands gedistilleerd:             Prijs: €  5,50   per persoon per uur 
Incl. Bier, alcoholvrij bier, wijn, fris, sappen, port, sherry, martini, jenevers, vieux en bitters. 
 
Buitenlands gedistilleerd:            Prijs: €  6,50 per persoon per uur 
Het gehele pakket, excl. Breezer, smirnoff, cognac en luxe whisky. 
 
Buitenlands gedistilleerd EXTRA:    Prijs: €  7,25 per persoon per uur.  
Het gehele pakket, incl. Breezer, smirnoff, cognac en luxe whisky. 
          
Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW, behalve voor alcoholhoudende consumpties, deze worden belast met 
19% BTW. 
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Uitleg algemene kosten 
 
 
Catering 
Partyschip de Ameland werkt met een vaste cateraar, te weten ’t Vosje & van der Linde. 
 
Door middel van het ‘Foodboek’ kunt u een keuze maken uit verschillende food assortimenten. De 
prijzen die u terugvindt in het boek zijn inclusief serviesgoed, koks en transport. De kosten voor 
het bedienend personeel, voor zowel het food gedeelte als voor de dranken, worden apart aan u 
doorberekend.  

 
Personeelskosten 
 
Bedienend personeel 
Wij berekenen altijd apart de personeelsuren van het bedienende personeel aan u door.  
Het uurtarief wat we hier voor rekenen is € 27,50 per uur. Hierbij dient bovenop het werkelijke 
aantal party-uren 3 uur voorbereiding en nazorg te worden opgeteld. Daarnaast moet er rekening 
gehouden worden met reistijd. Wij berekenen en vergoeden 50% van de reistijd, die afhankelijk van 
de locatie wordt bepaald. Uiteraard geldt dit niet voor onze vaste ligplaats Rotterdam.  
 
Partymanager 
U hebt te allen tijde te maken met het inhuren van onze Partymanager.  
Deze is verantwoordelijk voor het verloop van het evenement betreffende het food en dranken 
gedeelte. De kosten voor deze manager bedragen € 35,00 per uur. U dient bij het werkelijke aantal 
party-uren 5 uur voorbereiding en nazorg op te tellen. 
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Overige kosten 
 
Productie-uren 
Partyschip de Ameland kan u ondersteunen bij de organisatie en productie van uw evenement.  
Indien u besluit om organisatorische en productionele taken aan Partyschip de Ameland over te 
laten, zullen wij u hiervoor € 35,00 per uur in rekening brengen. Wij zullen tijdig met u overleggen 
indien wij vaststellen dat Partyschip de Ameland extra arbeidsuren zal besteden aan het evenement.  
 
Overige kosten 
Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement adviseren wij u, of bent u verplicht, van ons 
beveiligingsmedewerkers en brandwachten af te nemen. (Vanaf 300 gasten bent u verplicht om 
minimaal 1 EHBO/Brandwacht in te huren via ons.) 

 
Techniek 
Er zijn 10 podiumdelen van 100 x 200 cm aanwezig op de partyschip de Ameland. De hoogte van 
het podium kan variëren in hoogtes van 20, 40 en 60cm en kan eventueel met een tapijttegel 
afgewerkt worden. Daarnaast is er een uitgebreide licht- en geluidsinstallatie aanwezig die 
voornamelijk is verwerkt in het vaste grid boven de dansvloer. De installatie is toereikend voor 
vrijwel iedere vorm van presenteren en een band kan er gemakkelijk op ‘inprikken’. Er is tevens een 
DJ-set hazer en rookmachine in opgenomen.  
 

       

  Materiaal overzicht vaste set Partyschip de Ameland 
       
 Omschrijving Type 
PA Speakers:   
JBL Sub laag kasten (2x) opvloer MRX 518S 
  Hoog zijkanten grand cafe (6x) 300W Control 29AV 
  Speakers voor videdek (2x) AE2 
  Versterkers:  

CROWN  
CTS serie 600 W 4 ohm, mono 1200 2 8 
ohm  

 
CTS serie 1000 W 4 ohm, mono 2000w 8 
ohm   

  Mixer/FX:   
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Mixer 8 x mono 2 x stereo 6 x aux 2 x sub + 
master 

Soundcraft Live8   16 kan. 

  CD speler 1x Sony 
  Draadloze hand microfoon (2x) SKM5000 sennheiser 
  Microfoon (1x) SM58 
  Microfoonstatief (1x)   
     
 
DJ Pioneer mixer met effecten DJM 600 
  Technics draaitafels (3x) SL1200 
  Pioneer cd speler met Pitchcontrol (2x) CDJ-1000 
   
   
Licht Grid/Trus Conventioneel   
  6x  Source 4 par (smalle bundel) bar s4 par/narrow 
    
  Bewegend/DMX   

  4 X Scanner 
Martin SCX Roboscan 
halogeen 250 W 

  1 X Stroboscoop   
  Rookmachine + Fan JEM 
  Hazer (mist machine) JEM 24/7 DMX 900W 
   
Bediening 1 x lichttafel LSC minim 24 ch. DMX512 
  1 x Martin Download controller 2510X  
Licht overig   
     
Podium 10 podiumdelen van 1x2 meter Stagedex 1x2 750kg 
    
  Podium poot 40 cm uitschuifbaar Podiumpoot variabel 
  1 trap 2 trede  
  2 sidekick’s  40 x 2 mtr 30 hoog  
  80 x tapijttegel donker atnraciet   
  Grijs topzeil    

 
 
Voor de technische faciliteiten en het podium, zoals hierboven omschreven,  
brengen wij u € 2.250,00 per dag in rekening, exclusief personeels- en transportkosten.  
Afhankelijk van het programma worden de manuren en de bijbehorende technische 
benodigdheden berekend. 


