
Kinderspellenpakket

Dit spellenpakket bestaat uit plm. 10 spellen:

Deze spellen zijn verdeeld in 4 partytenten van 2 x 2 meter.
( zonder partytenten is ook mogelijk ).

Eendjesvangen, bibberspiraal, blik, ring en, hoefijzer-werpen, gatenkaas, sjoelbak,
bal in klompengooien, air- hockey met luchtdruk, kruisboog schieten met zuignappijlen.

Spellenpakket prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

Prijs: €.                  excl.21% BTW. incl. reiskosten.

250,00.

Dit spellenpakket kunt u voor een meer- prijs ook combineren met onze attracties,
bijvoorbeeld: ballonnenclown, popcorn, suikerspin uitdeelpret, springkussen enz.

Partytenten met spellen

Partytenten met spellen + draaimolen

Combinaties met kinderspellenpakket

Combinatie: .1.

Combinatie: .2. 

Combinatie: .6.

Combinatie: .5.

Combinatie: .4.

Combinatie: .3.

Spellenpakket + ballonnenclown

De ballonnenclown maakt van ballonnen leuke figuurtjes 
en geeft deze aan de kinderen.
Tijdsduur: spellen plm. 4 draai-uren.

De ballonnenclown is plm. 2 uur aanwezig.

350,00.
U zorgt alleen voor de vrijwilligers bij de spellen,
 de spellen worden door ons op en afgebouwd.

U zorgt alleen voor de vrijwilligers bij de spellen,
de spellen worden door ons op en afgebouwd.

Spellenpakket + springkussen

Tijdsduur: plm.4 uur

Tijdsduur 4 uur.

Maten van het springkussen: met veilige dak en hoge zij - en achterwanden:
Hoog: 3.95 meter - breed: 4.00 meter - diep: 5.20 meter. 

350,00.

Spellenpakket + draaimolen
De draaimolen is plezier voor de allerkleinsten.
 Leeftijd van plm. 2 tot plm. 8 jaar. Aantal zitplaatsen: 10.
De draaimolen is incl. bediening.

650,00.

Spellenpakket + ballonnenclown + springkussen 
Spellen en springkussen tijdsduur: plm.4 draai-uren.
Tijdsduur ballonnenclown: plm.3 uur incl. pauzes.

450,00.

Spellenpakket + suikerspin of popcorn uitdeelpret.

Spellenpakket + draaimolen + ballonnenclown + springkussen +
popcorn of suikerspin uitdeelpret (wordt  onbeperkt uitgedeeld ).
Tijdsduur plm. 4 draai-uren incl. bediening.
Tijdsduur ballonnenclown plm. 3 uur incl. pauzes.

850,00.

De popcorn of suikerspin wordt onbeperkt uitgedeeld.
Tijdsduur: plm. 4 draai-uren.

350,00.

Heeft u liever een combinatie naar uw Keuze?
Bel of mailt u ons gerust, het is geheel vrijblijvend.

Wij zijn elke dag bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Telefoon: 06 - 22 05 71 23

Vraag vrijblijvend naar onze folder.

Omdat wij regelmatig op locatie en onderweg zijn, zijn wij makkelijker
per mobiel te bereiken.
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