
Prijslijst Boatlife Amsterdam
De huur voor de boot €345,- per uur inclusief schipper en 1 hostess. Vanaf 25 personen komt 
er een extra hostess aan boord, kosten zijn €50,- ex btw per uur. Kosten toeristen belasting 
Amsterdam bedragen €1,50 per persoon inclusief btw. 

Maximaal 45 personen aan boord

De Para Todos beschikt over:
• Dubbele toiletgroep, urinoir en watercloset
• Cocktailbar met koeling en ijsmachine
• Keuken met airfryer en inductieplaat
• Muziekinstallatie van JL Audio
• DJ Set Pioneer XDJ XZ, Speakers EV, Innox Booth (huurprijs €160,- ex btw)

• Sfeer en party verlichting door het gehele interieur
• Buitenruimte, bijna 40 % van het achterdak kan geopend worden, de gehele zij- en achterkant  
   kunnen geopend worden.

Op onze boot kunt u kiezen voor meerdere bar arrangementen. Alle arrangementen gaan 
p.p. per uur:
• NL bar (bier, fris en wijn) €12,50 ex
• NL bar + ( bier, fris, wijn, binnenlands & buitenlands gedistilleerd) €15,50 ex
• NL bar + Cocktails ( bier , wijn, binnenlands, buitenlands gedistilleerd en cocktails ) €19,50 ex

Alle bar arrangementen zijn onbeperkt. Als er gekozen word voor Cocktails graag een keuze 
van 3 stuks zodat wij genoeg voorraad mee kunnen nemen aan boord. Zijn er speciale wensen 
qua bier, fris of wijnen dan horen wij dit graag.

Onze huiswijn:
• Wit: Sacchetto Pinot Grigio
• Rose: Montalis
• Rood: Primitivo del Salento

Uiteraard heeft u een optie tot andere wijnen, het kan zijn dat er dan een andere prijs 
gehanteerd wordt.

Opties betreft diner:
• Seated Dinner max. 20 personen €48,- pp.
• Walking Diner max. 35 personen vanaf €42,50 pp.

Walking diner met hapjes/gerechten in overleg naar keuze.
Prijs wordt opgemaakt als de keuzes qua gerechten zijn afgestemd.



The Burger Maffia is ook een optie, hun aanbod is online vinden via onderstaande link. De 
lekkerste burgers van Amsterdam: https://theburgermaffia.com/order-delivery/
U geeft de keuze door aan Boatlife Amsterdam en wij regelen de rest. 

Bites aan board: €7,50 pp
Warme en koude hapjes tijdens de gehele tocht. Denk dan aan bittergarnituur, nootjes en 
bijvoorbeeld een kaas en/of vleesplankje ect. Uiteraard kan er rekening gehouden worden met 
vegetarische wensen en allergieën.

Het zelf verzorgen van hapjes of diner bij Boatlife Amsterdam is geen enkel probleem, mits dit 
is goed overleg met Boatlife Amsterdam word besproken. 

Het boeken van een DJ aan boord is ook een mogelijkheid, kosten bedragen €500,- exclusief 
btw. Zoals u ziet is er van alles mogelijk.

Regels qua muziek niveau te Amsterdam:
Door de Amsterdamse grachten alleen achtergrond muziek, op het IJ kan het geluidsniveau 
harder. Belangrijk rekening mee te houden is dat als de schipper aangeeft dat de muziek 
zachter moet, hier wel gehoor aan gegeven wordt. 

Op-afstap plekken (kosteloos):
Het liefst Koepelkerk indien mensen slecht te been zijn Oosterdock
• NDSM-Pier
• Adam toren
• Koepelkerk Singel
• Bimhuis Piet Heinkade
• Sea Palace Oosterdok
• Scheepsvaartmuseum Prins Hendrikkade
• IJdock (alleen als de gasten bij het hotel of restaurant zitten)

Op-afstap plekken met (voor en afvaar kosten):
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TfSCFyHcEUauVwE80jNY1RXTkgg&ll=52.3
6400937874946%2C4.894132597463896&z=12

Heeft u zelf nog ideeën? Wij staan overal voor open.

Graag hoor ik of bovenstaande opties u aanspreken en of er nog vragen zijn, zodat wij een 
definitieve offerte en/of reservering voor u in orde kunnen maken.

Om de offerte voor u op te kunnen stellen ontvang ik graag onderstaande gegevens: 
• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijfsnaam indien nodig 
• Adres/factuurgegevens 

Met enthousiaste groet,

Team Boatlife Amsterdam
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