
datum 9/09/2021

4988

De Pannelocatie

16 pers

dossier

deelnemers

10/09/2021 tot en met

Bedrijf Z

donderdag 9 september 2021

8u55 Gratis parkeren op wandelafstand 16

€0,0

aantal :

9u00 Mini ontbijt

Assortiment van kleine croissants en boterkoekjes
Koffie, thee en fruitsap

16

€0,0inbegrepen

aantal :

www.flanderseventmaker.be



9u30 Zeilwagenrijden

Hou je van de wind en het strand en schrikt snelheid je niet af? Dan zit je goed in een
zeilwagen!

Het is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Na een korte instructie kan je zelf in een
zeilwagentje stappen en strandzeilen. En het is verbazend hoe snel je over het strand kan
razen! Een windkracht van 25 km/u volstaat om met een zeilwagen een snelheid van 50
km/u te halen.

Geen motorgeronk, geen uitlaatgassen, alleen het geluid van roffelende wielen op het zand
en het fluiten van de wind in de zeilen. Zalig toch?

16

€60,0Prijs per persoon

aantal :

We beginnen met een demonstratie over het zeilklaar maken van de zeilwagen  .
Nadat iedereen zijn zeilwagen heeft opgetuigd, geven we een korte uitleg over het besturen
van de kar en de basisregels.

U neemt plaats  met 2 personen in de zeilwagen en kan zich vrij begeven op een vooraf
uitgestippeld parcours.
Na een tijdje wordt het parcours gewijzigd en wordt de sensatie verhoogd. Indien gewenst
kunnen we afsluiten met een kleine competitie.

Prijzen excl btw...

Kite initiatie

Ervaar de kracht van de wind!
Zet de stap van de kinderlijke vlieger naar een echte tractie-kite en laat u verbazen door de
kracht van moeder natuur.
Onder begeleiding van onze professionele instructeur maakt u kennis met deze
spectaculaire sport.
Voorkennis is niet vereist, dus iedereen kan van deze activiteit kan genieten!

Wij voorzien een glaasje cava of frisdrank, verse ongepelde garnaaltjes en een grote
fruitmand tijdens de activiteit.

16

€40,0Prijs per persoon

aantal :

In groepjes van 2-3 personen per kite gaan we na een korte instructie aan het werk op
het strand.

Standaard duurt deze activiteit 2 uur

of

Prijzen excl btw...

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

alternatief bij geen wind

www.flanderseventmaker.be



12u30 Lichte lunch

Soep
Hoofdgerecht (vis naar marktaanvoer)

Dessert
 koffie, Spuit - of mineraalwater

Uitgebreide fruitkorf

16

€0,0inbegrepen

aantal :

14u00 Seminarie Forfait - 1/2 Dagseminarie

De volledig ingerichte seminarieruimte beschikt  over al het nodige materiaal voor uw
meeting. Deze vergaderruimte ligt op een unieke locatie naast het strand met zicht op zee.

Spuit en plat water, notitieblok, balpen, beamer, scherm, flipchart,... zijn voorzien.

Indien het weer het ons toelaat kunnen we zelf uw vergadering op het strand organiseren.

16

€60,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

15u30 Koffiebreak

 koffie, thee, fruitsappen, vers fruit & huisbereide soorten
cake & appelstrudel, confiserie

16

€0,0inbegrepen

aantal :

18u30 Opfrissen in hotel 16

€0,0

aantal :

www.flanderseventmaker.be



19u00 Foodsharing met zicht op zee

3 bordjes in foodsharing

Halve gestoomde kreeft I beurre blanc van zomertruffel I tagliatelle
of

Holstein I bearnaisesaus I wok van de chef I frietjes

Dessert

Mogelijkheid tot private zaal of op het terras
Keuzes moeten minsten 3 dagen op voorhand gegeven worden.

16

€52,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

19u00 Drankforfait

1/2 fles wijn, water op tafel
koffie

16

€18,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

Open Bar

Een leuke locatie op wandelafstand van het hotel.

16

€0,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

tip

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

www.flanderseventmaker.be



23u00 Overnachting single

***hotel op wandelafstand

16

€80,0Prijs per kamer

aantal :

Prijzen excl btw...

Overnachting single std

In een residentiële wijk dicht bij het centrum van De Panne en op 100 meter van het
strand ligt het luxueuze Hotel. Het hotel staat garant voor een familiale sfeer, een goede
service en viersterrencomfort van de bovenste plank. Een ideale verblijfplaats om de
kilometers lange stranden, het uitgestrekte natuurgebied of de Polders en "Moeren" te
ontdekken.  Voor ieder wat wils, zij het te voet, met de fiets of met de auto.

Het kuuroord "Sanocenter" in hotel gaat prat op 20 jaar ervaring. Je geniet er van
verwennerijen zoals het hydromassagebad, verschillende beautypakketten, de jetstream en
een keus aan pakkingen.

Tijdens je verblijf maak je gratis gebruik van het zwembad, de sauna, het Turks bad en de
nieuwe fitness.  Je krijgt ook een badjas ter beschikking.

Na al dat ontdekken of ontspannen geniet je 's avonds in het zeer gezellig restaurant van de
fijne seizoens- en streekgerechten telkens voor U klaargemaakt uit het dagverse
marktaanbod.

16

€120,0Prijs per kamer excl
btw

aantal :of

Prijzen excl btw...

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

www.flanderseventmaker.be



vrijdag 10 september 2021

8u00 Royaal ontbijt met zicht op zee

Vers fruitsap
Koffie, thee, warme chocolademelk, warme en koude melk

Ruime keuze broodjes en koeken (wit brood, bruin brood, 10 granen brood, volkoren brood,
stokbrood, pistolets, Ciabatta, kroontjes, piccolo’s, sandwich, croissants, ovenkoeken,

chocoladekoek, boterkoeken …enz.)
Confituren, honing en choco

Verschillende soorten harde en zachte kazen
Diverse fijne charcuterie

Gemarineerde zalm
Yoghurt

Ontbijtgranen ( 10 soorten)
Eibereiding

Vers fruitsalade

16

€20,0Prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

9u30 Seminarie Forfait - 1/2 Dagseminarie

De volledig ingerichte seminarieruimte beschikt  over al het nodige materiaal voor uw
meeting. Deze vergaderruimte ligt op een unieke locatie naast het strand.

Spuit en plat water, notitieblok, balpen, beamer, scherm, flipchart,... zijn voorzien.

Indien het weer het ons toelaat kunnen we zelf uw vergadering op het strand organiseren.

Capaciteit zaal = 8p

16

€75,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



10u30 Koffiebreak

 koffie, thee, fruitsappen, vers fruit & huisbereide soorten
cake & appelstrudel, confiserie

16

€0,0inbegrepen

aantal :

12u30 Lichte lunch

Soep
Hoofdgerecht (vis naar marktaanvoer)

Dessert
 koffie, Spuit - of mineraalwater

Uitgebreide fruitkorf

16

€0,0inbegrepen

aantal :

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...

16u00 Einde programa 16

€0,0

aantal :

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

6480,3€
405,0€

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


