
FACTSHEET 

 

Verhuurmogelijkheden 

Museumschip Mercuur Vlissingen 

 
ARRANGEMENTEN 

 

● verhuur op basis van dagdeel of hele dag 

● het volledige schip is exclusief gereserveerd voor uw gezelschap 

● op verzoek geven onze gidsen rondleidingen 

● gebruik uw eigen catering of laat het via ons regelen 

● kinderactiviteiten mogelijk  

● WIFI-netwerk aanwezig. Niet in elke ruimte in het schip is het Wifi-signaal even sterk. 

Informeer even als dit voor u nauw steekt.  

 

CAPACITEIT 

 

In verband met veiligheids- en brandweervoorschriften mogen er maximaal 40 personen 

gelijktijdig aan boord zijn. Door de kade voor het schip te benutten (bijvoorbeeld voor een 

barbecue) kan uw gezelschap groter zijn.  

 

RUIMTES 
 

U heeft altijd alle onderstaande ruimtes ter beschikking.  

De grotere ruimtes kunnen van extra stoelen, tafels en flipovers voorzien 

worden, daardoor is er natuurlijk minder ruimte en neemt het aantal 

personen af. 

Geschikt voor 

maximaal 

1  Voormalige slaapverblijf manschappen  

Dit is met zijn 7 x 7 meter de grootste ruimte aan boord en is tevens 

voorzien van een groot TV-scherm met USB en HDMI aansluitingen.  

36 personen 

2  Torpedowerkplaats 

Deze ruimte meet 8 x 3,5 meter en is flexibel bruikbaar. Er is een brede 

doorgang naar het achterdek die open of dicht kan. Daardoor is de ruimte 

geschikt voor zowel dineren als vergaderen of als ruimte met een open 

uitloop naar bijvoorbeeld een receptie het achterdek. 

24 personen 



 

 

LOCATIE 

● Gelegen in het centrum van Vlissingen, op 500 meter van de winkelstraten.  

● Tegenover de Mercuur bevindt zich het parkeerterrein Koningskade, waar bezoekers de 

eerste 3 uur gratis parkeren. 

● Route-link Google Maps  

● Bezoekadres is Houtkade 1, 4381 EL Vlissingen. 

 

 

TOEGANKELIJKHEID 

Gebouwd naar de normen van een marineschip in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Dat betekent 

soms steile trappen, lage plafonds en drempels. Daarmee is het schip helaas niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.  

 

 

ADVIES & RESERVERINGEN 

Voor een vrijblijvend persoonlijk advies en prijzen kunt u contact opnemen met  

de heer Edwin Janse 

info@museumschip-mercuur.nl 

06 501 28 159 (op kantooruren) 

 

www.museumschip-mercuur.nl  

3  Overdekte achterdek 

Het achterdek is met zijn royaal 14 x 5 meter zeer geschikt voor een 

staande receptie. Dankzij het tentdak blijft uw gezelschap altijd droog en 

uit de volle zon. 

40 personen 

4  Dagverblijf bemanning 

Geschikt als ontvangst, koffie- en thee of pauzeruimte, om te vergaderen 

of te dineren aan de vaste tafels. De ruimte meet 6 x 4 meter. 

24 personen 

5  Korporaalsverblijf 

Deze ruimte meet 5 x 5 meter, ligt een dek lager dan de de 

bovengenoemde ruimtes en is tevens voorzien van een TV-scherm met 

USB en HDMI aansluitingen.  

10 personen 

6  Longroom, kajuit commandant en hut eerste officier: 
Deze kleinere ruimtes - elk ca. 4 x 3 meter - zijn sfeervol en fraai 

betimmerd. Ze zijn vaak gelegen op de hogere dekken en geschikt als 

rustige, besloten overlegruimtes. 

variërend 6-10 

personen 

https://goo.gl/maps/oyGH88CZQtZoJwBBA
mailto:info@museumschip-mercuur.nl
http://www.museumschip-mercuur.nl/

