Je verjaardagsfeest …in praktijk ! 2020

Reservatie:

U kan telefonisch , via mail of ter plaatse reserveren.
Gelieve te vermelden:
 Naam, adres en telefoonnummer.
 Welke activiteit u wenst.
 Uur aanvang activiteit
 Uur eten indien van toepassing
 Welke keuze van eten
 Een indicatie van het aantal kinderen.

Neem ten laatste drie dagen vooraf opnieuw contact.
 Dit een laatste dubbel-controle, zowel voor U als voor ons.

Programma en onkosten: zie folder “Verjaardag”
Zomer:






Praktisch

Speelpaleis (kan ook in de winter)
Indoorfun (kan ook in de winter) met als optie: lasershooting indoor
Avontuur
Survival
Lasershooting Outdoor apart of als optie bij survival

Voor survival en avontuur:
 Een volledig reservestel kledij EN STEVIGE SCHOENEN is absoluut noodzakelijk.
 Ook bij mooi weer: sommige stukken van de survival gaan steeds door water & modder.
 In natte kledij & schoenen eten is echt niet leuk.
 Topjes, aanstekers en sandalen zijn niet toegelaten.

Voor indoorfun

Catering:

 Het programma “Indoorfun” duurt 2,5 uur. Voor een korte verfrissing tussendoor is er altijd
tijd. Een lange pauze van bv. een half uur of een uur is enkel mogelijk mits een meerkost van
25 euro/half uur .
 Indoorfun kan zowel in de voormiddag als in de namiddag.
 Nodig de kinderen 15 minuten voor de aanvang uit. Dan is er tijd om eventueel cadeau’s te
ontvangen en kan het programma tijdig starten.
 Gewone vrijetijdskledij volstaat.
1.
2.
3.
4.
5.




Verfrissingen:





Hot-dog (groot)
Hamburger of broodje curryworst
Frietjes naar believen met sausen
Hamburger of curryworst met frietjes
Pannenkoeken
(2 per persoon)

2,70 euro/stuk
2,70 euro /stuk
2,50 euro /pp.
4,50 euro /p.p
3,00 euro /p.p.

Reken een half uur voor eten, dat volstaat.
Eigen dranken of eten meebrengen is niet toegestaan.
Wenst U de kinderen bv. chips of snoep als presentje te geven, doe dit dan als ze
vertrekken.

Dranken worden geschonken volgens de kaart.
Wenst U een verfrissing te voorzien in de natuur, dan kan U (plastic) flessen spareine kopen.
Bekers geven we mee.
Snoep of eten nemen we niet mee in de natuur.
U kan tijdens het eten gebruik maken van het systeem “flessen en bekers”. De prijs van bv. de cola
verandert niet, maar U kan “economisch” doseren. Blikjes zijn natuurlijk ook een optie.

Afrekenen



Een voorschot is niet vereist. Wij weten dat U zich aan gemaakte afspraken houdt.
Op het einde van uw evenement maken we een overzicht van de kosten en nemen dit met U door.
OPGELET: er is geen bankcontact aanwezig.

Veel plezier !

