
datum 9/09/2021

4992

Oostendelocatie

16 pers

dossier

deelnemers

10/09/2021 tot en met

Bedrijf W

donderdag 9 september 2021

8u00 Check in hotel 16aantal :

8u15 Welkomst koffie

koffie, thee, fruitsap, mini-ontbijtkoekjes en fruit

16

€8,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

8u30 Vergaderzaal met zicht op zee

Unieke locatie aan zee met ruime, aangename vergaderzalen met zicht op zee. Elke zaal is
voorzien van alle nodige audiovisuele benodigdheden.

16

€400,0forfetaire kost

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



10u30 Koffiebreak

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

16

€7,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

12u30 Lunch

Verzorgde koude schotel
(= vis- en vleesbereidingen, groentesalade, pasta- en aardappelsalade)

16

€21,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

14u00 Luchtdoop Thorntonbank (3 passagiers)

We nemen u mee op een excursie langs de Thorntonbank. De Thorntonbank is een
zandbank in de Noordzee voor de kust van zowel België als Nederland ten westen van de
monding van de Westerschelde. De zandbank torent zo'n 25 meter boven de omliggende
vaargeulen uit en is ongeveer 20 km lang. Ze loopt evenwijdig met de kust en is de meest
noordelijke van de Zeelandbanken. Ze is op ongeveer 30 km van de Belgische kust gelegen.

4

€450,0Prijs per stuk

aantal :

Prijzen excl btw...

18u00 Opfrissen in hotel 16

€0,0

aantal :

19u00 Taxirit 16aantal :

www.flanderseventmaker.be



19u10 Gastronomische maaltijd

voorbeeld menu:
Vlierbloesem cocktail (alcoholisch of niet-alcoholisch, zoals gewenst)

teaser signatuur Mathilda's
---

Voorgerecht
een licht voorgerecht, aangepast aan het seizoen

---
Hoofdgerecht

keuze (op het moment zelf) tss een vleesgerecht, een visgerecht of een vegie-gerecht,
aangepast aan het seizoen

---
Dessert

aangepast aan het seizoen
---

koffie of thee
versnaperingen

Bijpassende kwaliteitswijnen, water tijdens de maaltijd

16

€70,0prijs per persoon excl
btw

aantal :

Prijzen excl btw...

22u00 Taxirit 16aantal :

23u00 Overnachting dubbel zeezicht

Vrij gebruik van het zwembad, fitness, jacuzzi en sauna.

8

€170,0Prijs per kamer

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



vrijdag 10 september 2021

8u00 Ontbijtbuffet

Een glaasje prosecco, koffie, grote variatie aan thee, ruim assortiment broodjes en koeken.
Een roerei, spek, charcuterie, vers gesneden fruit,...

16

Inbegrepen

aantal :

9u00 Vergaderzaal met zicht op zee

Unieke locatie aan zee met ruime, aangename vergaderzalen met zicht op zee. Elke zaal is
voorzien van alle nodige audiovisuele benodigdheden.

16

€400,0forfetaire kost

aantal :

Prijzen excl btw...

10u30 Koffiebreak

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

16

€7,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

12u30 Lunch

Broodjeslunch met dagsoep
(= mix van belegde witte en bruine broodjes + wraps)

16

€16,0prijs per persoon

aantal :

Prijzen excl btw...

www.flanderseventmaker.be



14u00 Schermen 2u

Onder begeleiding van enkele topschermers maakt u kennis met één van de oudste
Olympische disciplines.

Deze schermworkshop is een originele en ontspannende activiteit voor zowel jong als oud.
Wanneer iedereen na de inleiding de basistechnieken onder de knie heeft, kan overgegaan
worden naar het duel.

Als finale wordt in teamverband gestreden om zoveel mogelijk overwinningen te behalen en
zo het andere team te verslaan!

16

€40,0

€75,0forfetaire kost

Prijs per persoon

aantal :

De deelnemers krijgen eerst een korte uitleg over de schermsport, de kledij en de
materialen.
Daarna krijgt iedereen een persoonlijke uitrusting: een vest, een masker, een handschoen
en een sabel.

Op een ludieke manier worden de elementaire schermtechnieken aangeleerd.
Van zodra de deelnemers het voetenwerk en enkele aanval- en verdedigingstechnieken
beheersen, kan er overgegaan worden naar “het duel”.

De deelnemers kunnen elkaar uitdagen en in duel gaan met elkaar.

Daarna kan men duelleren in teamverband, waarbij teamgenoten zoveel mogelijk
overwinningen voor hun team moeten behalen om het andere team te verslaan.

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

6739,0€
421,2€

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


