Tarieven 2018
Watersportcentrum
CURSUSSEN EN LESSEN (zeilen, windsurfen)
Proefles (minimaal 3 deelnemers)
2 uur
volwassene (incl. alle benodigde materialen)
2 uur
jeugd
(incl. alle benodigde materialen)

€ 37,50
€ 30,00

Priveles
2 uur - 1 persoon
2 uur - 2 personen
2 uur – 3 personen

€ 75,00
€ 100,00
€ 120,00

Cursus 5 lessen (start bij minimaal 5 inschrijvingen)
5 x 2 uur volwassene (incl. alle benodigde materialen)
5 x 2 uur jeugd
(incl. alle benodigde materialen)

€ 175,00
€ 145,00

Cursus 3 lessen (start bij minimaal 5 inschrijvingen)
3 x 2 uur volwassene (incl. alle benodigde materialen)
3 x 2 uur jeugd
(incl. alle benodigde materialen)

€ 110,00
€ 100,00

HUUR WATERSPORT MATERIAAL
 Zeilen
1 en 2 persoons zwaardboot; laser Pico, optimist
3 a 4 persoons zwaardboot; Volksboot 480
4 a 5 persoons Valk
 Windsurfen
Windsurfen beginners; div. windsurfsets Fanatic / JP/ Starboard
Windsurfen gevorderden; div. windsurfsets Fanatic / JP/ Starboard
 Sup boards
 Kanovaren ; Canadese kano’s, waveski’s
 Toebehoren; wetsuits, zwemvesten, waterschoenen, trapezes, e.d.

Zeilen
NB! Huur van een Laser Pico is inclusief het gebruik van 1 x set wetsuit, zwemvest en
waterschoentjes.
2 uur laser pico / optimist
2 uur volksboot 480
2 uur valk

€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00

Halve dag (ca.4 uur ochtend of middag) laser pico / optimist
Halve dag (ca.4 uur ochtend of middag) volksboot 480
Halve dag (ca.4 uur ochtend of middag) valk

€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00

Hele dag laser pico / optimist
Hele dag volksboot 480
Hele dag valk

€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00

Windsurfsets;
NB! windsurfset is inclusief gebruik van 1 x set wetsuit zwemvest en waterschoentjes

2 uur beginnersmateriaal surf
2 uur gevorderden set

€ 25,00
€ 35,00

Halve dag beginner set (ca.4 uur) surf
Halve dag gevorderden set (ca.4 uur)

€ 40,00
€ 50,00

Hele dag beginner set surf
Hele dag gevorderden set

€ 50,00
€ 60,00

Sup boarden
Sup + peddel 1 uur (incl shorty wetsuit )
Sup + peddel 2 uur (incl shorty wetsuit )

€ 12,50
€ 17,50

Kanovaren
Canadese kano per dagdeel (4 uur )
Canadese kano per dag

€ 20,00
€ 30,00

Sit on top kayak per uur

€ 12,50

Toebehoren
Losse huur wetsuit (incl zwemvest en waterschoentjes)
Losse huur wetsuit (excl zwemvest en waterschoentjes)
Losse huur zwemvest/ trapeze/ waterschoentjes

€ 10,00
€ 7,50
€ 2,50 p.st.

Verzekering tegen schade en Eigen risico
Voor abonnementhouders, strippenkaarthouders, cursisten en huurders geldt
dat we schades in rekening brengen conform reparatie- of vervangingskosten.

BEZOEKERS KAART (voor watersporters met eigen materiaal)

Per persoon per bezoek (vanaf 8 jaar)

€ 5,00

Bezoekerskaart /parkeerkaart ; Bezoekers kunnen met deze kaart bij Dynamique met
hun eigen materiaal gaan watersporten en van onze faciliteiten (douche-kleedruimtelockers-parkeren-steigers-etc) gebruik maken.

ABONNEMENTEN EN STALLING;
Een jaarabonnement geeft u de mogelijkheid om een geheel jaar vanaf de
aanschafdatum gebruik te maken van zeil- windsurf- en kano faciliteiten.
Abonnement All-in gevorderden
(alle zeil-windsurf-kano materialen incl. freeride windsurfmaterialen)
volwassene (18 jaar en ouder)
jeugd (vanaf 8 tot 18 jaar)

€ 275,00
€ 197,50

Abonnement beginners (excl. freeride windsurfmaterialen)
volwassene (18 jaar en ouder)
jeugd (vanaf 8 tot 18 jaar)

€ 215,00
€ 175,00

Stalling windsurf materiaal (incl. douche en omkleed faciliteiten)
1 jaar Dynamique houten kast

€ 125,00

1 jaar Dynamique stalen kast

€ 150,00

1 jaar stalling Dynamique + abonnement All-in watersportcentrum

€ 295,00

Abonnement beginner inclusief cursus
1 jaar abonnement volwassene
inclusief een zeil of windsurfcursus (5x2 uur)
1 jaar abonnement jeugd
inclusief een zeil of windsurfcursus (5x2 uur)

€ 310,00
€ 255,00

familie korting (vanaf 3 personen)

10%

STRIPPENKAART
(= 10 dagkaarten, zelf te bepalen op welke dag en door welke persoon/personen)
- strippenkaart blijft meerdere seizoenen geldig zolang er elk seizoen gebruik
gemaakt wordt van de kaart.
- met de strippenkaart mag gebruik gemaakt worden van een groot deel (afh.
van niveau) van het watersportmateriaal van Dynamique (zeilen, windsurfen,
kanovaren).
- bij materiaal schade geldt in principe de regel ; slopen = kopen (verv. waarde)
- begeleiding is niet inbegrepen. We gaan ervan uit dat de strippenkaarthouder
zelfstandig kan functioneren na uitleg van de huisregels.
Volwassen beginner (18 jaar en ouder)

€ 195,00

Volwassen gevorderd (18 jaar en ouder)
(Dit is inclusief gebruik; windsurf trapezes, freeride windsurf materiaal)

€ 215,00

Jeugd beginner (vanaf 8 jaar)

€ 165,00

Jeugd gevorderd (vanaf 8 jaar)
(Dit is inclusief gebruik; windsurf trapezes, freeride windsurf materiaal)

€ 195,00

Strippenkaart beginner inclusief cursus
1 strippenkaart volwassene
inclusief een zeil of windsurfcursus (5x2 uur)
1 strippenkaart jeugd
inclusief een zeil of windsurfcursus (5x2 uur)

€ 290,00
€ 245,00

Verzekering tegen schade en eigen risico
Voor abonnementhouders, strippenkaarthouders, cursisten en huurders geldt dat we
schades in rekening brengen conform reparatie- of vervangingskosten.

Spaarneboot
Rondvaarten Spaarneboot

Tot max. 25 personen
per boot incl. schipper

Grachten Haarlem;
1 uur rondvaart, opstappen in centrum Haarlem

€ 225,00 per boot

(bv; steigers aan Koudenhorn, Dolhuys of voor de Klimmuur Haarlem)
1 ½ uur rondvaart, opstappen in centrum (of 2 uur varen en opstappen bij
Dynamique)

€ 260,00

2 uur rondvaart Haarlem, op- en afstappen in centrum

€ 295,00

2 uur rondvaart Haarlem, op en afstappen bij paviljoen Loef

€ 295,00

Binnenliede - Mooie Nel – Spaarne ;
1 uur rondvaart, opstappen bij Dynamique
1 ½ uur rondvaart , opstappen bij Dynamique

€ 165,00
€ 230,00

Grote Ronde Haarlem
3 uur rondvaart, opstappen bij BC Dynamique

€ 375,00

Prijzen zijn inclusief BTW, schipper en brandstof
Op aanvraag: stadsgids en catering

Arrangementen

Vanaf 16 personen

Varen en Dineren (vanaf 16 personen)
1 uur varen + barbecue Dynamique

€ 34,50 p.p

Varen en Actief
1 uur varen + boogschieten
1 uur varen + disc golf/frisbee golf
1 uur varen + team@work circuit

€ 28,50 p.p
€ 29,50
€ 28,50

Varen + Actief + Dineren
Combinaties vanaf

€ 47,00 p.p

Varen + Klimmuur Haarlem
Ca. 1 uur varen – 1 ½ uur klimmen - 1 uur varen

€ 31,50 p.p

Jopen Bier proeverij en aansluitend rondvaart
Jopen bier proefsessie bij Dynamique + 1 uur varen (neem je favoriete
biertje mee aan boord)

€ 28,50

Algemene Rondvaartkosten
Rondvaartkosten per uur vanaf BC Dynamique of paviljoen Loef

€ 165,00

Rondvaartkosten bij combinatieprogramma
Rondvaart van 1 uur
Rondvaart van 1,5 uur
Rondvaart van 2 uur

€ 165,00
€ 230,00
€ 295,00

Meer uren varen

Prijs op aanvraag

Voorvaarkosten centrum Haarlem
Bij rondvaart van 1 uur

€ 60,00

Bij rondvaart van 1,5 uur
Bij rondvaart van 2 uur of langer

€ 30,00
Geen voorvaarkosten

Overige voorvaarkosten

€ 60,00 per uur

Wachttijd

€ 50,00 per uur

Prijzen zijn inclusief BTW, schipper en brandstof

Sloep verhuur
Sloep met 9.9 pk. buitenboordmotor, max. 12 personen, geen vaarbewijs nodig.
Benzine wordt achteraf verrekend op basis van verbruik.
Voor- en naseizoen (april, mei, september, oktober)
1 dagdeel ochtend (10.00-15.00 uur)
1 dagdeel middag (15.00-19.00 uur)
1 hele dag (10.00 – 19.00 uur)
2 sloepen tegelijk huren

€ 90,00
€ 100,00
€ 140,00
10% korting

Zomerseizoen (juni, juli, augustus)
1 dagdeel ochtend-middag (10.00-15.00 uur)
1 dagdeel middag-avond (15.00-19.00 uur)
1 hele dag (10.00 – 19.00 uur)
2 sloepen tegelijk huren

€ 110,00
€ 125,00
€ 160,00
10% korting

Meenemen; contante borg + een geldige legitimatie

€ 250,00

