
  
 

 
Strandevenement 

 
Teambuilding is een geliefd motto voor een bedrijfsevent, wij kunnen samen met u een geweldige 
dag organiseren waarbij de werknemers elkaar een keer anders leren kennen dan in de 
wandelgangen, achter bureaus of tijdens de lunchpauzes. Het strandevenement is te organiseren 
van 10 tot 1000 personen. 
 
Voor dit spectaculaire event hebben we een programma samengesteld waar iedereen aan mee kan 
doen. Op deze dag kunnen de volgende sporten aan de orde komen: Beachvolleybal, flag-football, 
ultimate-frisbee, zandkastelen bouwen, darts en touwtrekken.  
 
Verder is het mogelijk om verschillende trendy beach- en watersporten onder begeleiding uit te 
proberen zoals: Golfsurfen, bodyboarden, waveskiën, banaanvaren, vliegeren en jeu des boules. 
Extra kosten hiervoor op aanvraag.  
 
Het programma kan al dan niet in competitieverband worden afgewerkt en helemaal naar uw 
wensen worden aangepast. Beschikbaarheid van de diverse onderdelen is afhankelijk van de 
gekozen locatie. 
 
Locatie  
De Strandpaviljoenen waar wij mee samenwerken zijn uitermate geschikt voor alle soorten partijen. 
De terrassen bieden plaats aan ruim 200 personen, binnen is het verwarmd en is er plaats voor 150 
personen. Indien het weer niet mee zit, kunnen wij het geheel overdekken door middel van een tent 
(prijzen in overleg met betrekking tot de tent). 
 

 

 
Barbecue 
Wij kunnen barbecues in allerlei samenstellingen verzorgen. De exacte afstemming van de 
barbecue hangt samen met de door u gekozen locatie. Met betrekking tot de uitgifte van de 
barbecue geniet onze voorkeur te werken met een barbecue buffet. Hierbij wordt een buffet 
ingericht, waarbij gerechten die gereed zijn in speciale koude of hete schalen worden 
gepresenteerd. Mocht u liever de gerechten rechtstreeks van de Barbecue presenteren, zullen wij 
werken met twee uitgifte punten en een apart salade buffet. De barbecue wordt afgemaakt met 
diverse sauzen en vers stokbrood. 
 
Drankarrangement 
Bij het gewenste programma kunnen wij een compleet drankarrangement verzorgen. Na 
afstemming van het gewenste arrangement kunnen we hier een prijsvoorstel voor doen.  



  
 

 
Diverse onderdelen Beach-Event 
Het beach-event is opgebouwd uit diverse sportieve onderdelen. Hieronder vindt u de 
beschrijvingen van enkele onderdelen, zoals wij deze kunnen aanbieden op uw beach-event. 
  
Beachvolleybal 
Beachvolleybal is de meest spraakmakende beach sport die op het strand gespeeld word. Iedereen 
kan hieraan meedoen. Een team bestaat uit 2 tot 6 spelers die de bal over het net moeten spelen. 
Hierbij moet je uiteraard rekening houden met de wind waardoor er spectaculaire acties 
plaatsvinden.   
 
Ultimate-frisbee 
Deze razendsnelle sport combineert elementen uit voetbal, rugby en basketbal en wordt gespeeld 
met een frisbee. Het is een non-contact sport waarbij techniek, spelinzicht en snelheid een grote rol 
spelen. De teams moeten door samenspel de frisbee in het vijandelijke doelgebied werpen en hem 
daar vangen. 
 
Banaanvaren  
Ook kunt u ervoor kiezen om voor of na het beachvolleybal te gaan banaanvaren. Hou je van 
snelheid? Als de motorboot full-speed optrekt, is het een echte kunst om met je team op de 5-
persoonsbanaan te blijven zitten. De motorbootpiloot doet er in ieder geval alles aan, om je een nat 
pak te bezorgen.  
 

 
 
Voorbeeld Programma (afhankelijk van de weersomstandigheden, in overleg) 
Beachvolleybal en –voetbal 
Ultimate-Frisbee 
Zandkastelen bouwen 
Darts 
Touwtrekken 
Het sportprogramma kan eventueel ook worden uitgebreid met verschillende trendy beach- en 
watersporten. Extra kosten hiervoor berekenen wij op aanvraag. 
 
Alternatief programma  
Bij slecht weer, zullen binnen in het strandpaviljoen diverse animatieonderdelen plaatsvinden. Zover 
mogelijk zal het sportprogramma doorgang vinden in aangepaste vorm. Onder het genot van een 
drankje zult u eveneens een geweldige dag beleven! 
 
 

 



  
 

Entertainment 
 
DJ 
Om de avond een swingend tintje te geven kunt u er voor kiezen om een populaire DJ te laten 
draaien. De DJ zal zowel moderne als gouwe ouwe hits voor u draaien, als verzoeknummers.  
 
Disco Diva 
Met haar extravagante en kleurrijke looks is Disco Diva een bijzondere attractie op elk evenement. 
De disco koningin brengt u en uw gasten tot een swingend hoogtepunt met oude en nieuwe 
discohits.  
 
 

 
 
 
Bands 
Feestvarken producties kan verscheidene bands en live-acts leveren. In samenspraak met u 
kunnen wij een fantastische combinatie boeken, die voor de muzikale invulling van uw feestavond 
zorgdraagt. 
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Met dit formulier kunt u uw dinnergame bevestigen. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend retour via fax of via ons 

gratis antwoordnummer. Wij raden u aan uw reservering eerst telefonisch af te stemmen 
met ons kantoor. U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag, 09.00 - 17.30 uur. 

 

RESERVERINGSFORMULIER  - STRANDEVENEMENT 
 

  
Bedrijfsnaam:               
          
Contactpersoon*:              
  
Adres:                
  
Postcode/plaats:              
  
Telefoon overdag*:       Mobiel nummer:       
  
Fax:         E-Mail:        
 
Datum evenement*:              
 
Thema*:               
 
Bijzonderheden:              
  
Locatie*:                
  
Arrangementsprijs*:    (per persoon)   Aantal personen*:       (minimaal 10 personen) 
  
Servicekosten*:    (eenmalig)  Tijden*:                     (op basis van 4 uur)  
                     
Arrangementskeuze*:        (indien meerdere arrangementen, s.v.p uw keuze aangeven)  
  

*verplichte velden, a.u.b invullen 
  
 
Akkoord klant                   Akkoord Feestvarken Producties  
 
Naam:        Naam:              
 
Handtekening:       Handtekening: 
 
 
 
Datum:        Datum:                   

 
Algemene reserveringsvoorwaarden 

 
Indien uw reserveringsformulier door Feestvarken Producties in goede orde is ontvangen en akkoord is bevonden is de overeenkomst 

tot stand gekomen en zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing op deze overeenkomst, tenzij anders vermeld.  
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop, krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst, de eerste 
horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen; 

Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde betalen; 

Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen; 

Betaling: 7 dagen voor aanvang dient het totale bedrag te zijn bijgeschreven op ABN AMRO rekeningnummer 46.28.51.087. 
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