Op zoek naar iets leuks voor een kinderfeestje thuis? Maak van de
verjaardag van uw kind een heus piratenfeest met Sjaak de Piraat!
Een compleet kinderfeestarrangement geschikt voor uw woonkamer,
compleet met alle materialen.
Een heel leuk interactief programma met goochelen, jongleren,
piraterij en een hoop humor en kabaal.
Piraten kinderfeestje - kort (1 uur)
+/- 45 minuten kindershow
+/- 15 minuten ballonvouwen
Kosten: € 160 Euro incl. 6% BTW, excl. reiskosten
Piraten kinderfeestje - lang (2 uur)
+/- 1 uur kindershow
+/- 15 minuten pauze (voor WC bezoek, snacks, drinken, taart, e.d.)
+/- 45 minuten uitgebreid ballonvouwen
Kosten: € 200 Euro incl. 6% BTW, excl. reiskosten
Het kinderfeestje van Sjaak de Piraat is een wat uitgeklede versie
van de grote kindershow: geen decor, geen geluidset, een maximum
aantal kinderen (20), aangevuld met ballonvouwen.
Aanvullende mogelijkheden voor kinderfeestjes
- Schminken / Glittertatoeages ( €50 per uur)
- Zandtekeningen maken (€ 50 per uur)
- Pinata’s (vanaf € 25 per stuk)

Kosten: 		
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Aantal personen:
Capaciteit: 		

vanaf € 160
€ 0.28 per km heen en terug
vanaf 1 uur
1 persoon
maximum 20 kinderen

Bijzonderheden:
- Enkel voor particuliere kinderfeesjes, maximum 20 kinderen
- Enkele volwassenen aanwezig voor toezicht op de kinderen
- Dient thuis gevierd te worden, voor zalen geld toeslag à €50
- Uitsluitend binnen 90 kilometer buiten Dordrecht (NL)
- Niet mogelijk op feestdagen
- Opties voor kinderfeestjes zijn maximaal 5 dagen geldig

Inbegrepen:
Alle materialen voor show
Benodigd:
Speelruimte: +/- 2 x 2 x 2,5 meter, groter gewenst
Stroomtoevoer (1x 220 volt)
Opbouwtijd: 15 minuten, afbouwtijd: 5 minuten
Kleedruimte
Parkeerplaats nabij speelplek

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor informatie en boekingen:

Clown Zassie Entertainment, Elzenlaan 4, 3319 XB Dordrecht, Nederland
T: 078-7850467 | M: 06-44446658 | E: flessenpost@sjaakdepiraat.nl | www.sjaakdepiraat.nl

