
datum 9/09/2021

4985

Nieuwpoortlocatie

16 pers

dossier

deelnemers

10/09/2021 tot en met

Bedrijf Y

donderdag 9 september 2021

9u00 Rooftop meetingroom halve dag

Deze uniek zaal bovenop het dak van private kantoorruimtes biedt een prachtig zicht over
de regio en is volledig uitgerust voor uw meeting.

16

€350,0forfetaire kost

aantal :

Prijzen excl btw...

16 personen

10u45  Koffiebreak - forfait

Wij voorzien een koffie break met warme en koude dranken, vers gebak  
en een grote fruitmand.

16

€10,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

12u30 Broodjesmaaltijd

Broodjeslunch met assortiment van 5 sandwiches per persoon.
Royale fruitmand
2 consumpties

16

€13,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



14u00 Zeilen

Heerlijk het sop afschuimen, de zee trotseren en het immense gevoel van ruimte en vrijheid
ervaren. Vaar met ons mee op een competitie- of privé-jacht en proef van het
zeemansbestaan. Geniet van deze ervaring in groep of ga gezellig met z’n twee de
zonsondergang tegemoet.

De bedoeling is dat iedereen die dat wenst actief deelneemt. Zeilen is een teamsport waar
iedereen rekening moet houden met elkaar.  Sturen, zeilen ophijsen,  manoeuvres
uitvoeren,... het is aan uw team om alles vlot te laten verlopen onder het wakend oog van
onze ervaren kapitein.

Deze activiteit wordt volledig verzorgd met een hapje en een drankje.

16

€95,0prijs per persoon excl
btw

aantal :

Afspraak bij de haven!
Na een korte briefing op de boot gooien we de trossen los en gaan we van wal.

We varen mee met de wind, kiezen zo onze koers en vertrekken op avontuur.

Een glaasje cava en een grote fruitmand zijn voorzien op de boot.

Prijzen excl btw...

GPS zoektocht

Ingevoerde coördinaten leiden u van de ene aanwijzing naar de andere. Gevonden informatie,
correcte antwoorden en voltooide opdrachten zorgen voor extra punten & de juiste route.

Een leuke en spannende wandelzoektocht vergezeld van een welverdiende borrel en een
lekker hapje!

16

€30,0prijs per persoon excl
btw

aantal :

Elk team krijgt een routebeschrijving zonder kaart, aan de hand van de gps vinden zij hun
route.

De vragen gaan zowel over de regio, cultuur, algemene weetjes. De antwoorden op de
vragen kan men vinden op de weg, de ene vragen al wat meer moeite dan de andere.
Om uw zoektocht te personaliseren kan uw bedrijf zelf ook vragen aanleveren om de
groepen aan de tand te voelen.

teams van 4 - 5 - 6 -.....  personen

Routes zijn beschikbaar in 3 talen.

of

Prijzen excl btw...

Let op dit is een suggestie en is nog niet verrekend in uw offerte

www.flanderseventmaker.be



18u30 Diner

voorbeeldmenu
� ��Asperges - gerookte zalm - mousselinesaus

OF
Lams pastilla - marokkaanse wortelsalade-gel van bergamot

Melkzwijnkroontje-asperges-truffelsaus-krielaardappelen
OF

Blanquette van zeeduivel-lentegroenten-krielaardappelen

Soepje van witte chocolade-aardbeiensorbet-rode vruchten
OF

� � � �Kaas Keiemsbloempje met kruiden

1/2 wijn per persoon, water op tafel koffie

16

€55,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

23u00 overnachting single kamer 16

€115,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

vrijdag 10 september 2021

8u00 Ontbijt

uitgebreid ontbijtbuffet

16

Inbegrepen

aantal :

www.flanderseventmaker.be



9u00 Rooftop meetingroom halve dag

Deze uniek zaal bovenop het dak van private kantoorruimtes biedt een prachtig zicht over
de regio en is volledig uitgerust voor uw meeting.

16

€350,0forfetaire kost

aantal :

Prijzen excl btw...

12u00 BBQ op de jachthaven

Zalm / scampibrochette / kipfilet v/d chef / gevogeltebrochette / gemarineerde steaks /
BBQ-worst / gemarineerde kotelet / witte pens / brochette / ribbetjes / kipfilet / beenham /

biefstuk  (1 per persoon)

Groenten: sla, tomaten, boontjes, wortelen, witloof, bloemkool, komkommer en
broccoli

Aardappelen in de schil met lookboter en aardappelen in remouladesaus

8 koude sausen: mayonaise, cocktail, ketchup, tartaar, andalouse,
curryketchup, bieslookvinaigrette, pestovinaigrette

Frietjes + €0,5 extra per persoon

16

€32,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



14u00 Quizetaxe rally / go-cart zoektocht

Onze quiz-tax rally is een ludieke activiteit die elke leeftijdsgroep weet te appreciëren met
de typisch kust go-cart of billenkar.

U wordt ingedeeld in teams van 4 tot 6 personen per go-cart en elk team zoekt zijn weg
aan de hand van tips die u van ons meekrijgt. Onderweg wordt uw algemene kennis op de
proef gesteld en is het de bedoeling om zoveel mogelijk vragen juist op te lossen.

Onderweg serveren wij de teams een natje en een droogje op een originele manier.

16

€40,0Prijs per persoon

aantal :

Elk team krijgt een routebeschrijving zonder kaart, aan de hand van aanwijzigingen vinden zij
hun route met de billenkar.

De vragen gaan zowel over de regio als over cultuur of gaan over algemene weetjes. De
antwoorden op de vragen kan je vinden langs het parcours. De ene vragen vergen al wat
meer moeite dan de andere.
Om uw zoektocht te personaliseren kan uw bedrijf zelf ook vragen aanleveren om de
groepen wat extra aan de tand te voelen.

Per go-cart kan je met groepjes van 4 - 5 - 6 -.....  personen werken.

Routes zijn beschikbaar in 3 talen.

Mogelijkheid om te vertrekken aan het station of uw hotel.

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



Waarom kiest u voor ons :
- Meer dan 10 jaar ervaring
- Een alternatief bij slecht weer.
- Een drank-post bij elke activiteit.
- Eén begeleider voor de volledige dag naast de verschillende professionele monitoren per activiteit.
- 1 contactpersoon voor uw volledig evenement.
- Een duidelijk kwaliteitsbeleid,  houder van het Q-label als enigste evenementenbureau.
- 1 factuur.
- De referentie voor de Belgische kust

6460,0€
403,8€

totaalbudget excl btw

/ budget  per persoon excl btw

Geschat budget

16 pers

VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Prijzen.

De vermelde prijzen zijn enkel geldig bij het aantal personen opgegeven in deze offerte . Bij een kleiner aantal deelnemers rekenen wij steeds het aantal deelnemers waarvoor deze offerte
opgesteld is aan, tenzij tijdig wijzigingen zijn doorgegeven ( zie 4). In de prijs inbegrepen zijn: intensieve begeleiding, specifiek materiaal, administratie, organisatie en toegang tot de
verscheidene accommodaties.

2.Hoe betalen?

Binnen de 2 weken na de reservatie dient een voorschot betaald. De betalingen zijn draagbaar en dienen vereffend ten zetel van Lagif I Flanders Eventmaker .
De reservering is pas definitief ná het betalen van dat voorschot. Het voorschot bedraagt 70% van de verschuldigde som en dient binnen de voormelde termijn van 2 weken na reservatie op
het rekeningnummer BE82 0018 7075 8568  betaald ,met vermelding van het factuurnummer. Het saldo wordt na het event berekend en wordt ten laatste 15 dagen na de factuurdatum
overgeschreven op voormeld rekeningnummer. Bij een last-‐minute reservatie wordt het voorschot afgerekend op de dag van de activiteit zelf en voor de aanvang ervan. Bij laattijdige
'betaling' zijn van rechtswege en zonder verdere aanmaning verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van betaling zonder dat ter zake een
voorafgaandelijke ingebrekestelling dient verstuurd. Tevens zal ingevolge laattijdig betaling een schadebeding verschuldigd zijn tbv. 12% van de hoofdsom, eveneens zonder dat een
voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.

3.Afwezigheid.

Afwezigen op de dag van de activiteit ten overstaan van het gereserveerde, contractueel overeengekomen aantal deelnemers blijven de volledige contractprijs verschuldigd.

4. Wijzigingen van aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers dat ter gelegenheid van de reservatie wordt opgegeven wordt het basisaantal deelnemers genoemd. Eventuele wijzigingen qua aantal deelnemers dienen ten laatste
15 dagen voor de datum van de vastgelegde activiteit via e-‐mail meegedeeld te worden op info@flanderseventmaker.be . Het definitieve aantal deelnemers dat ten laatste 15 dagen voor
de activiteit moet meegedeeld worden mag slechts 10% verschillen met het door de klant grootst opgegeven aantal deelnemers indien het basisaantal na reservatie werd gewijzigd. Het
minimumaantal, hoger vermeld sub 1, wordt echter steeds aangerekend in geval het basisaantal deelnemers minder dan 15 personen bedraagt. De bepalingen hierna inzake de annulatie-
kosten en- modaliteiten blijven onverkort van toepassing.

5.Annulatie.

Het contract kan ten allen tijde worden geannuleerd door de klant. De forfaitaire kosten van afzegging zijn de volgende: Tot 30 dagen voor de activiteit: 25% van de totale som; minder dan
15 dagen voor de activiteit: 50% van de totale som; minder dan 7 dagen voor de activiteit: de totale som. De annulatie dient via ter post aangetekend schrijven te gebeuren om geldig te
wezen. 

6.Annulatie door Lagif I Flanders Eventmaker .

Lagif I Flanders Eventmaker  behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden, een geplande activiteit te annuleren. In geval van overmacht kunnen de gasten een andere
datum voor de activiteit kiezen. Bij extreme weersomstandigheden voorziet Lagif I Flanders Eventmaker  een passend alternatief. Lagif I Flanders Eventmaker  behoudt het recht deze
alternatieven/activiteiten ten allen tijde te veranderen. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht
op een schadevergoeding in voormelde gevallen.

7.Respect voor de natuur.

Al wie deelneemt aan onze activiteiten dient de natuur, de omgeving, de buurt en zijn bewoners te respecteren. De gasten die zich daar niet aan houden, kunnen geweigerd worden.
 
8.Aansprakelijkheid. 

Lagif I Flanders Eventmaker   en zijn begeleiders kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor: diefstal of verlies van goederen van de deelnemers; lichamelijke of
stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door de deelnemer(s) of derden; het niet naleven door de deelnemer(s) van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen meegedeeld
door Lagif I Flanders Eventmaker  en/of begeleiders. Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is. Alle
materiaal dat door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld wordt, dient in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden. Elk lichamelijk ongemak (ziekte,
allergie, ...) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen sport, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf via e‐mail meegedeeld te worden.

9.Verzekeringen persoonlijke ongevallen.

Alle deelnemers moeten zelf zorgen voor een Verzekering Persoonlijke Ongevallen. Indien je een persoonlijke ongevallenverzekering wenst af te sluiten bij Lagif I Flanders Eventmaker ,
gelieve dit dan minimum één week op voorhand via e-mail aan te vragen met vermelding van alle namen van de personen die wensen verzekerd te worden.

10. Verloop van de activiteit.

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag en het respecteren van de andere
bezoekers van de gekozen locaties. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze
aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

11.Geschillen

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Veurne bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Met vriendelijke groeten, Sidney Voet.

www.flanderseventmaker.be


