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Inleiding
Hiep hiep hoera! Jullie kind is jarig en dat moet gevierd worden! Wil jij een leuk
kinderfeestje organiseren, maar heb je weinig tijd of inspiratie? Ik, Marlene help je
graag uit de brand!
Wat kan Strik erop events voor jou betekenen?
Ik ondersteun jarigen bij de organisatie van een onvergetelijke dag. Van
kinderfeestjes in bepaalde thema's of juist totaal iets anders: alles is mogelijk.
Ik hecht veel aandacht aan jouw persoonlijke wensen. En denk graag met je mee en
adviseer waar nodig.
Thema feestkisten beschikbaar
Vanaf heden kunnen er feestkisten worden gehuurd in de thema's ridders &
prinsessen. Ga op avontuur met ridder Thomas of laat je opleiden tot prinses door
prinses Isabella. De feestkisten zijn al een feest op zich om naar te kijken en open te
maken. Alles voor het kinderfeestje is geregeld en zit in de kist. Het enige wat jij nog
hoeft te doen is eten & drinken kopen. Zo bespaar je tijd, energie en geld. Ik zeg
feesten maar!
Wat kost een kinderfeestje laten organiseren door Strik erop events?
Er is keuze uit vier verschillende pakketten. Zodat er altijd wel iets voor jou bij zit.
Bekijk ze hieronder.
Bekijk ook de algemene voorwaarden. Hierin worden veel vragen beantwoord.
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Thema’s
Kinderfeestje thema’s
De kinderfeestje pakketten 1 t/m 3 zijn beschikbaar in twee verschillende thema’s.
Bij reserveren graag aangeven in welk thema jij het kinderfeestje pakket wilt. Hierbij
een impressie van de twee thema’s.

1. Prinsessen
'In het dorp van prinses Isabella wonen veel prinsen, maar helaas weinig prinsessen.
Isabella speelt dan ook vaak alleen of met Tom de kikker. De koning van het land,
haar vader, is bijna jarig en viert feest door een groot bal te geven. Isabella voelt
zich verdrietig, omdat zij altijd de enige prinses is op het bal. Maar ze heeft een idee.
Ze gaat op zoek naar andere meisjes, die net zoals zij, een prinses willen worden.
Lukt het Isabella om op tijd meisjes te vinden en hun op te leiden tot prinsessen,
zodat ze niet alleen naar het bal hoeft te gaan?'
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2. Ridders
‘De wat onhandige ridder Thomas komt erachter dat zijn zelfgemaakte schatkist
gestolen is uit het kasteel. Maar door wie? Het is de draak. Om zijn schatkist terug
te krijgen moet hij de draak verslaan, maar dit kan hij niet alleen. Hij heeft ridders
nodig die hem kunnen helpen. Thomas gaat op zoek naar de dapperste en stoerste
jongens, die ridder willen worden. Hij leert hen alles wat ze moeten kunnen om een
echte ridder te zijn. Gaat het ze lukken om de draak te verslaan en de schatkist van
ridder Thomas te vinden?'

Zit de thema die jij graag wilt er niet bij? Kies dan voor pakket 4 en dan bespreken
we samen jouw wensen.
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Pakketten
Kinderfeestje pakketten
Pakket 1.1 – Prinsessen feestkist
Voor 6 t/m 10 kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar
Wat zit er in de prinsessen feestkist?
• Draaiboek + checklist + tips
à Dit wordt al van tevoren naar jou gemaild, zodat je het kan doornemen.
• Verhaal van prinses Isabella
• Decoratie ruimte in prinsessen thema
o Ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
• Wegwerpservies voor 6 kinderen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
• Prinsessenjurken voor 6 kinderen
• Verhaalbenodigdheden voor 6 kinderen
• Prinsessendiploma’s voor 6 kinderen
Komen er meer dan 6 kinderen? Dat kan, ieder extra kind is €10,- p.p.
Extra’s opties:

Uitdeelzakjes vanaf €2,- p.p. vulling in overleg
Uitnodiging vanaf €0,50 p.p.
Taart / cupcakes vanaf €30,-

Vanaf €75,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief €75,- borg
* Ophalen bij Strik erop events
Liever bezorgen? Dat kan!
* Exclusief bezorgkosten van €0,25 per gereden km heen & terug
* Er wordt bezorgd binnen een straal van 20 km van Wassenaar
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Pakket 1.2 – Ridder feestkist
Voor 6 t/m 10 kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar
Wat zit er in de ridder feestkist?
• Draaiboek + checklist + tips
à Dit wordt al van tevoren naar jou gemaild, zodat je het kan doornemen.
• Verhaal van ridder Thomas
• Decoratie ruimte in ridder thema
o Ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
• Wegwerpservies voor 6 kinderen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
• Ridderkleren voor 6 kinderen
• Verhaalbenodigdheden voor 6 kinderen
• Ridder diploma’s voor 6 kinderen
Komen er meer dan 6 kinderen? Dat kan, ieder extra kind is €10,- p.p.
Extra’s opties:

Uitdeelzakjes vanaf €2,- p.p. vulling in overleg
Uitnodiging vanaf €0,50 p.p.
Taart / cupcakes vanaf €30,-

Vanaf €75,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief €75,- borg
* Ophalen bij Strik erop events
Liever bezorgen? Dat kan!
* Exclusief bezorgkosten van €0,25 per gereden km heen & terug
* Er wordt bezorgd binnen een straal van 20 km van Wassenaar
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Pakket 2 – Pak je gemak
Vanaf 10 personen
Keuze uit de twee thema’s. (Zie hoofdstuk; Thema’s)
• Verhaal van ridder Thomas of prinses Isabella
• Decoratie ruimte
o Ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
• Wegwerpservies voor 10 kinderen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
• Verkleedkleren in gekozen thema voor 10 kinderen
• Verhaalbenodigdheden voor 10 kinderen
• Diploma in gekozen thema voor 10 kinderen
• Opbouw van decoratie
• Begeleiding tijdens het feest (3 uur)
• Afbouw van decoratie
Komen er meer dan 10 kinderen? Dat kan, ieder extra kind is €15,- p.p.
Extra’s opties:

Uitdeelzakjes vanaf €2,- p.p. vulling in overleg
Uitnodiging vanaf €0,50 p.p.
Taart / cupcakes vanaf €30,Sweettable vanaf €112,50
Helium ballonnen vanaf €35,-

Vanaf €275,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief €75,- borg
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
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Pakket 3 – Aan alles is gedacht
Vanaf 15 personen
Keuze uit de twee thema’s. (Zie hoofdstuk; Thema’s)
• Verhaal van ridder Thomas of prinses Isabella
• Decoratie ruimte
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
• Wegwerpservies voor 15 kinderen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
• Verkleedkleren in gekozen thema voor 15 kinderen
• Verhaalbenodigdheden voor 15 kinderen
• Diploma in gekozen thema voor 15 kinderen
• Opbouw van decoratie
• Begeleiding tijdens het feest (3 uur)
• Afbouw van decoratie
• Uitdeelzakjes (vulling in overleg) voor 15 kinderen
• Uitnodigingen voor 15 kinderen
• Verjaardagstaart voor 15 kinderen
• Sweettable voor 15 kinderen
Komen er meer dan 15 kinderen? Dat kan, ieder extra kind is €20,- p.p.

Vanaf €650,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief €150,- borg
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
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Pakket 4 – Op maat gemaakt
•
•
•
•
•

Zit jouw thema er niet bij?
Heb je zelf een idee?
Wil je een ander activiteit tijdens het kinderfeestje?
Wil je een van bovenstaande pakketten, maar net iets anders?
Heb je alleen hulp nodig bij bijvoorbeeld de styling?

Met dit pakket gaan we samen aan de slag. Volledig aangepast aan de wensen die jij
hebt.
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Algemene voorwaarden
Op het gebruik van de feestkisten, verhaal & draaiboek zijn onderstaande algemene voorwaarden van
Strik erop events van toepassing. Door hier van gebruik te maken, wordt je geacht kennis te hebben
genomen van algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
•

De feestkisten van Strik erop events mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een
volwassene.

•

Strik erop events erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door gebruik van
materialen of producten van Strik erop events.

•

Op het moment dat het bedrag van de huur van de feestkist is bijgeschreven op (ING)
bankrekeningnummer NL85INGB0704998661 t.n.v. M van der Wel is de reservering een feit.

•

Reserveringen kunnen uiterlijk één week van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer
de kist binnen één week van tevoren wordt geannuleerd, berekent Strik erop events 25 euro.

•

De feestkist kan enkele dagen voor het feest worden opgehaald bij Strik erop events op een
afgesproken tijdstip. De dag na het feest wordt de kist weer terugbezorgd, tenzij anders is
overeengekomen. Voor iedere dag dat de kist later wordt terugbezorgd, brengt Strik erop events
25 euro in rekening.

•

In geval van diefstal, brand of ernstige schade aan of van de feestkist, wordt de volledige
waarde van de kist + inhoud in rekening gebracht.

•

Bij het ophalen van de feestkist wordt de inhoud van de kist bekeken met behulp van een
checklist. Deze wordt door beide partijen ondertekend, waarbij men dus akkoord gaat met de
inhoud van de kist. Spullen die niet in orde zijn worden direct door Strik erop events vervangen.
Ook dient de borg van €75,- cash te worden gegeven aan Strik erop events bij het ophalen van de
feestkist.

•

De borg wordt bij retour van de feestkist teruggegeven. Indien bij het terugbrengen van de
feestkist blijkt dat er onderdelen beschadigd, onuitwasbare vlekken hebben of verloren zijn, dan
wordt dat bedrag in mindering gebracht op de borg.

•

De verkleedkleding mag niet gewassen worden. Het wassen wordt door Strik erop events
verzorgd.

•

Hoewel de feestkisten met de grootste zorg zijn samengesteld, kan Strik erop events geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik daarvan.

•

Feestkisten en verkleedkleding mogen niet verhuurd worden aan derden.

•

Strik erop events behoudt haar het recht voor om zonder opgaaf van redenen een reservering te
weigeren.

•

Alle publicaties en uitingen van Strik erop events zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag
niets uit deze publicaties of uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op
een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Strik erop events daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
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Contact
Heb je interesse in één van bovenstaande pakketten? Klik dan op de website bij het
desbetreffende pakket op ‘RESERVEER NU’ of ‘NEEM CONTACT OP’.
Lukt dat niet? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.
Ik hoop snel wat van je te mogen horen!
Feestelijke groet,

Marlene van der Wel
Strik erop events

Telefoonnummer: +31614238122
E-mail: info@strikeropevents.nl
Website: www.strikeropevents.nl
Volg mij ook op social media
Facebook, Instagram & Pinterest
[@strikeropevents]
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