
VIP-DECK    excl. 21% btw  

   laagseizoen hoogseizoen  

Zaalhuur dagdeel FutureLand € 350,00 € 455,00

Zaalhuur hele dag FutureLand  € 550,00 € 700,00

Zaalhuur avond   € 505,00 € 665,00

Zaalhuur dag & avond FutureLand € 965,00 € 1.215,00 

Bij huur van het VIP-Deck kan tussen 10 en 17 uur gratis een presentatie met rondleiding worden gereserveerd.

2-uurs vergaderarrangement p.p. (v.a. 15 personen*)  ** € 20,00

4-uurs vergaderarrangement p.p. (v.a. 15 personen*)  ** € 35,00

4-uurs vergaderarrangement incl. lunch p.p. (v.a. 15 personen*)  ** € 52,00

8-uurs vergaderarrangement incl. lunch p.p. (v.a. 15 personen*)  ** € 65,00

WiFi    Inclusief

Flipover    Inclusief

Beamer & scherm en DVD speler  Inclusief

Extra flipover    € 16,50

Microfoon staaf    € 40,00

Microfoon oor    € 55,00

Grondmonitor    € 20,00

Katheder    € 35,00

Overige audiovisuele middelen  op aanvraag

Extra personeelskosten p/u (indien van toepassing)  op aanvraag

Laagseizoen:  juli - augustus & december t/m februari    

Dagdeel: 09.00 - 12.30 uur of 13.00 - 18.00 uur, avond 18.00 - 22.00 uur 

* Onder 15 personen op aanvraag

** Prijzen vergaderarrangementen incl. gecombineerd btw-tarief.

PRESENTATIES EN RONDLEIDINGEN  incl. 9% btw  

Presentatie en rondleiding (max. 40 personen)  € 125,00 75 min.

Presentatie scholieren (max. 30 personen)  € 60,00 60-75 min.

In combinatie met rondrit of rondvaart:  incl. 9% btw

Inleidende presentatie (max. 60 personen)   € 110,00 35 min.

Inleidende presentatie scholieren (max. 30 personen)   € 40,00

Voorlichter mee op eigen bus:    incl. 21% btw 

Tijdens openingstijden   € 135,00 60 min.
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FUTURELAND FERRY - EXCLUSIEVE VERHUUR   incl. 9% btw  

Exclusieve huur dagdeel incl. presentatie door voorlichter v.a.  € 1.500,00

Exclusieve huur dag incl. presentatie door voorlichter v.a.  € 2.750,00

Exclusieve huur dag buiten openingsdagen   op aanvraag 

Afhankelijk van beschikbaarheid, voor vaarroutes buiten Maasvlakte 2 kan een toeslag gelden.

RONDVAART MET FUTURELAND FERRY  incl. 9% btw  

Individuele ticketprijs rondvaart Maasvlakte 2  € 11,25 60 min.

Individuele ticketprijs rondvaart Maasvlakte 1 & 2  € 14,50 90 min.

Individuele ticketprijzen alle rondvaarten kinderen (3 t/m 11 jaar)*  € 9,50

Exclusieve rondvaart Maasvlakte 2 (max. 120 personen)  € 565,00 60 min.

Exclusieve rondvaart Maasvlakte 1 & 2 (max. 120 personen)  € 725,00 90 min.

Toeslag per rondvaart buiten openingstijden  € 565,00

RONDRIT MET FUTURELAND EXPRESS  incl. 9% btw  

Individueel ticket    € 9,00 75 min.

Individueel ticket kinderen (3 t/m 11 jaar)*  € 7,00

Exclusieve rondrit (max. 51 personen)  € 285,00 

COMBITICKETS RONDRIT EN -VAART  incl. 9% btw

Combiticket rondrit en -vaart Maasvlakte 2  € 16,20

Combiticket rondrit en -vaart Maasvlakte 1 & 2  € 19,45

Combiticket kinderen alle tours (3 t/m 11 jaar)*  € 13,35

FOSSIELENEXPEDITIES  incl. 21% btw  

Individuele ticketprijs  € 10,95 120 min.

Individuele ticketprijs kinderen (3 t/m 11 jaar)*  € 9,25

Fossielenexpeditie exclusief per groep o.b.v. eigen vervoer (max. 45 pers.)  € 195,00

*Kinderen 0 t/m 2 jaar gratis.

Voor exclusieve groepsboekingen kan buiten openingstijden, in het weekend en op feestdagen een toeslag gelden. 

Neem voor meer informatie contact met ons op.
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