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Inleiding
Hiep hiep hoera! Er is er een jarig en dat moet gevierd worden! Je hebt zin in een leuk
feestje, maar je hebt geen zin in weer een standaard verjaardag. Ik, Marlene, kan je
helpen bij de organisatie van een originele en onvergetelijke dag.
Wat kan Strik erop events voor jou betekenen?
Heb je al een idee of kleine suggesties? Ik help je graag met de uitvoering. Heb je
geen tijd of zin om van alles te organiseren, het huis te decoreren, te bakken of in
huis te halen? Ook daarbij kan ik je helpen.
Ik hecht veel aandacht aan jouw persoonlijke wensen. En denk graag met je mee en
adviseer je waar nodig. Uiteindelijk zullen jij en jouw gasten nog jarenlang napraten
over het feest!
Wat kost een verjaardag laten organiseren door Strik erop events?
Er is keuze uit verschillende soorten pakketten, zodat er altijd wel iets voor jou bij
zit. De pakketten zijn opgedeeld in twee categorieën: 16/18/21-diner &
verjaardagsfeest. Bekijk ze hieronder.
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Pakketten
16 / 18 / 21-diner pakketten
Pakket 1 – Party proof
Voor 20 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Opbouw van decoratie
• Decoratie kamer/tafel voor 20 personen
o Helium ballonnen
o Vlaggen
o Flessen met bloemen
o Kaarsen / waxinelichtjes
o 16 / 18 / 21 folie ballon
o Servet + veertje (bord decoratie)
o Confetti
o Naamkaartjes
o Visdraad
• Afbouw van decoratie
Komen er meer dan 20 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €25,- p.p.
Extra’s opties:

Taart vanaf €60,Huren van fotostudio/achtergronddoek €15,- (excl. BORG)
Huren van photoprobs €5,- (excl. BORG)
Huren van fotolijst €5,- (excl. BORG)

Vanaf €525,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
* Exclusief eventuele borg. Dit wordt een dag na het feest teruggestort, indien er
geen schade is gemaakt.
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Pakket 2 – Feestje dekje
Voor 20 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Opbouw van decoratie
• Decoratie kamer/tafel voor 20 personen
o Helium ballonnen
o Vlaggen
o Flessen met bloemen
o Kaarsen / waxinelichtjes
o 16 / 18 / 21 folie ballon
o Servet + veertje (bord decoratie)
o Confetti
o Naamkaartjes
o Visdraad
• Meubilair + serviesgoed voor 20 personen
o Waterglas
o Wijnglas
o Champagne flûte
o 3 soorten platte borden
o Bestek; vork, mes, lepel, dessert lepel en dessert vork
o Stoelen
o Tafel & tafellinnen
o Schoonmaak
o Transport
• Afbouw van decoratie
à Bij schade worden er kosten in rekening gebracht.
Komen er meer dan 20 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €45,- p.p.
Extra’s opties:

Taart vanaf €60,Huren van fotostudio/achtergronddoek €15,- (excl. BORG)
Huren van photoprobs €5,- (excl. BORG)
Huren van fotolijst €5,- (excl. BORG)

Vanaf €925,- *
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
* Exclusief eventuele borg. Dit wordt een dag na het feest teruggestort, indien er
geen schade is gemaakt.
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Pakket 3 – Op maat gemaakt
• Heb je zelf een idee?
• Wil je pakket 1 (Diner party proof) of 2 (Feestje dekje), maar net iets anders?
Met dit pakket gaan we samen aan de slag. Volledig aangepast aan de wensen die jij
hebt.
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Verjaardagsfeest
Pakket 1 – Pak je gemak
Vanaf 15 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Decoratie ruimte
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 15 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Opbouw van decoratie
• Afbouw van decoratie
Komen er meer dan 15 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €15,- p.p.
Extra’s opties:

Taart vanaf €45,Sweettable vanaf €112,50
Bedankje gasten vanaf €2,50 p.p.
àKeuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)

Vanaf €300,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
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Pakket 2 – Aan alles is gedacht
Vanaf 20 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Decoratie ruimte in gekozen thema
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 20 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Opbouw van decoratie
• Gastvrouw tijdens het feest (3 uur)
• Afbouw van decoratie
• Bedankje gasten voor 20 personen
o Keuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)
• Taart voor 20 personen
• Sweettable voor 20 personen
Komen er meer dan 20 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €20,- p.p.

Vanaf €850,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
* Exclusief €100,- borg. Dit wordt een dag na het feest teruggestort, indien er geen
schade is gemaakt.
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Pakket 3 – Op maat gemaakt
• Heb je alleen hulp nodig bij bijvoorbeeld de styling
• Heb je zelf een idee?
• Wil je pakket 1 (Pak je gemak) of 2 (Aan alles is gedacht), maar net iets
anders?
Met dit pakket gaan we samen aan de slag. Volledig aangepast aan de wensen die jij
hebt.
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Extra’s
Verjaardagsfeest bedankje gasten
Bij verjaardag pakket 2 (Aan alles is gedacht) zijn bedankjes voor de gasten
inbegrepen. Je kunt kiezen uit één van onderstaande vier bedankjes. Bij reserveren
graag aangeven welk bedankje jij graag wilt hebben. Hierbij een impressie* van de
vier soorten bedankjes.
*Onderstaande foto’s zijn impressie foto’s. Het kan iets afwijken van de foto.

1. We maken er een potje van (bedankt)
Inhoud: Een snoeppotje met deksel en gevuld met vulling naar keuze. Voorzien van
een persoonlijk label
Keuze uit:
Persoonlijk label: tekst op label naar keuze
Vulling: schoolkrijt of snoepletters

Bron: bedankjes.nl
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2. Geweldig - genoten
Inhoud: Een blikje met vulling naar keuze, voorzien van een persoonlijk label.
Keuze uit:
Persoonlijk label: tekst op label naar keuze
Vulling nootjes: pistache, cocktail mix, gezouten pinda’s of chocoladepinda’s

Bron: bedankjes.nl
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3. Een ‘spek’taculaire dag
Inhoud: Plastic beker met deksel gevuld met spekjes (vorm naar keuze). Voorzien
van een persoonlijk label.
Keuze uit:
Persoonlijk label: tekst op label naar keuze
Vorm spekjes: ‘gewoon’ of hartjes

Bron: bedankjes.nl

12

4. Tot zoens
Inhoud: Plastic koker met persoonlijk label. Gevuld met de schuimzoenen van Buys
Keuze uit:
Persoonlijk label: tekst op label naar keuze

Bron: bedankjes.nl
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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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