
Persuitnodiging: Voorstelling Princess Claudia met hapjes & drankjes 

10 juni 2016, 18u. – Eerste dag EK voetbal – ingang MAS, Antwerpen  

Zeker weten: sinds de opening van het Museum aan de Stroom (het ‘MAS’) is ’t Eilandje een absolute hotspot geworden die de stad Antwerpen naadloos met haar 

haven verbindt. Buiten de hippe restaurants, gezellige bars en leuke evenementen blijft het aantal initiatieven op het water de laatste tijd echter wat beperkt… 

maar daar wil Princess Claudia vanaf nu verandering in brengen. 



Princess Claudia 

Wie pas het filmfestival van Cannes heeft bezocht, heeft ze wellicht zien 

liggen: de schepen die het midden houden tussen een sloep en het soort 

groot passagiersschepen die we in ons land kennen van de Flandriavloot. 

De voordelen van die tussengrootte zijn enorm: zulke wendbare schepen 

liggen immers stabiel in het water, zijn een stuk sneller en kunnen ook 

uitvaren als er wat meer wind is, terwijl je niet met een grote groep 

moet reserveren of wachten of er ook andere gasten komen om er ge-

bruik van te kunnen maken. 

Princess Claudia staat voor puur genieten op het water. Ze kan voor al-

lerlei evenementen ingehuurd worden door koppeltjes, door kleine 

groepen, door bedrijven en door particulieren: verjaardagsfeestjes, pers-

voorstellingen, lezingen, proeverijen, vergaderingen, toeristische activi-

teiten, romantische rondvaarten en veel meer. Op Princess Claudia kan 

je steden bekijken vanop het water, even wat privacy opzoeken of net 

uit de bol gaan met jouw beste vrienden of familieleden. Wat alles nog 

aantrekkelijker maakt, is dat de boot niet gebonden is aan binnenlandse 

wateren: je kunt haar dus zelfs naar het buitenland doen varen… om die 

ene avontuurlijke trip te maken waar je al zo lang naar verlangt of om 

jouw vriend of vriendin de verrassing van zijn of haar leven te bezorgen, 

bijvoorbeeld. 

Er is meer: op de persdag zullen we ook enkele thema’s uit de doeken 

doen die al kant en klaar kunnen geboekt worden. We hebben immers 

heel wat materiaal klaarstaan waarmee onze ‘prinses’ kan aangekleed 

worden, terwijl er ook perfect à la carte kan gewerkt worden om de dro-

men en ideeën van onze klanten te kunnen waarmaken. Dat de klant 

centraal staat, wordt wel eens vaker gezegd, maar bij ons blijft het niet 

bij loze woorden. Meerwaardezoekers zijn bij Princess Claudia aan het 

juiste adres, ook als het om B2B-initiatieven gaat. 



Persdag & voetbal 

Graag nodigen we jou en een partner of collega uit om 

Princess Claudia op 10 juni te komen bezoeken. Vanzelf-

sprekend zorgen wij voor lekkere hapjes en voldoende 

drankkeuze. Inschepen kan vanaf 18 uur. Let er wel op 

dat de brug opengaat om 18u.45 en dat je dus op tijd aan 

boord moet zijn voor een korte rondvaart.  

Voetballiefhebbers zullen natuurlijk ook wel weten 

dat gastland Frankrijk op die dag het EK aftrapt tegen 

Roemenië. Wij zorgen er daarom voor dat journalisten 

die dat niet willen missen op die dag op tijd terug aan 

wal kunnen staan, maar wie graag wat langer blijft, 

wordt ook op de wenken bediend. We hebben im-

mers bij de voetbalbond gecheckt of we de wedstrijd 

live mogen tonen op ons tv-scherm. Wie wat langer 

aan boord wil blijven, kan dan ook op het water mee-

maken hoe het eerste fluitsignaal om 21 uur opnieuw 

een van de grootste sportevenementen op aarde aan-

kondigt. Wie niet van het balspelletje houdt, heeft 

voldoende ruimte om verder bij te kletsen en van een 

glaasje bubbels, een fantastisch wijntje of iets fris te 

nippen. 



Kwaliteit 

Initiatiefnemer Rudi Gelper, de eigenaar van Princess Claudia, is ook de 

CEO van International Nautical Services (INS). Als lid van de belangrijkste 

internationale keurdersorganisaties is hij als geen ander in staat om de 

kwaliteit en zeewaardigheid van Princess Claudia te waarborgen.  

INS wordt overal ter wereld ingezet om schepen van alle mogelijke 

groottes te keuren en repareren. De kleinste fouten of problemen wor-

den snel ontdekt, onderzocht en aangepakt. Ook Princess Claudia gaat 

voortdurend door de strengst mogelijke controles, waardoor zelfs verre 

reizen in het grootste comfort kunnen verlopen. Als dat geen stempel van 

kwaliteit is, weten we het ook niet meer! 



Contact 

Zoals gewoonlijk, kan je voor interviews en meer informatie terecht bij 

Badass pr. Vergeet zeker ook jouw aanwezigheid voor 10 juni niet te be-

vestigen. Dat kan via een mailtje of een telefoontje naar het welgekende 

adres: 

dirk@badass.be 
www.badass.be 

+32 (0)494 38 27 44 
 

Alvast tot dan! 

mailto:dirk@badass.be
http://www.badass.be

