
Zeeland

 
QSailing Business Events 

Binnen de muren van je eigen pand wordt het je wel eens teveel. Er gebeurt te weinig of juist 
teveel van hetzelfde. Tijd voor een frisse wind! Gooi het roer eens om. Daar kan een activiteit 
op het water u bij helpen! 

Vergaderen & Zeilen 
Er liggen ruime representatieve luxe jachten voor u klaar. Hierop kunt u perfect vergaderen 
met uw team of met uw klant. Daarna kunnen we desgewenst de zeilen hijsen om nog even 
na te genieten. 

Teambuilding 
Als u uw team naar een hoger niveau wilt brengen, op het gebied van communicatie, 
feedback geven of als het team elkaar gewoon in een ontspannen sfeer wil leren kennen, dan 
is een teambuilding op het water perfect. We stemmen 
samen met u de doelen op. U staat aan het roer. We 
hebben natuurlijk ook standaard programma’s als dat 
gewenst is. 

Personeelsuitjes 
Weer eens tijd om het heel het bedrijf uit te waaien. Dat 
kan! We kunnen beschikken over een ruime vloot en 
kunnen zorgen dat er op iedere boot een ervaren 
schipper aanwezig is. We kunnen natuurlijk ook de 
lunch (aan boord) en het diner voor u regelen. Zie 
voorbeeld. 

Data 
U kunt een datum prikken wanneer het u het best 
uitkomt. In de midweek hebben we  de meeste boten 
beschikbaar. 

Prijzen 
Prijsindicatie voor het zeilgedeelte: €95,- (excl. btw) per 
persoon voor een doordeweekse dag. Deze prijzen zijn 
seizoensafhankelijk. Indicatie voor de catering €45,- 
(zie voorbeeld). 

Interesse 
Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen 
met: 

Igor Quik 
+31 (0)6 222 87125 
igor.quik@qsailing.nl 
www.qsailing.nl 

Voorbeeld Fun-Regatta 

10:00 uur 
Aankomst in Sint Annaland, ontvangst met 
koffie en een Zeeuwse lekkernij in het 
nautische restaurant met prachtig uitzicht 
over de Oosterschelde. Kennismaking met de 
schippers en briefing. 

11:00 uur  
Inschepen en vertrek, uitleg van de schippers 
hoe de boot te varen en trainen voor de fun-
regatta. 

12:45 uur 
Lunch aan boord. Eventueel gaan we voor 
anker. 

14:00 uur  
Vertrek naar de start van de fun-regatta. 

15:00 uur      
Start van de fun-regatta, wat vanmorgen 
geleerd is moet nu in de praktijk gebracht 
worden. De schipper staat aan het roer bij de 
start, daarna neemt de crew dit over! 

17:30 uur  
Einde regatta en weer terug naar de haven. 
Eventueel gebruik van de warme douches en 
aansluitend een borrel of diner in het 
restaurant en tevens prijsuitreiking. 

We kunnen het programma volledig afstemmen 
op uw wensen. 
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