
RESERVATIEFORMULIER 2016

Datum & handtekening :

Verkoopsvoorwaarden, reglement van het park en privacy beschikbaar op aanvraag.

Stuur deze bon naar:  Mini-Europe / Reserveringsdienst
Bruparck - B-1020 Brussel  - Tel.: + 32 (0) 2 - 474.13.13

Of nog sneller: 

De gegevens van mijn groep

JA, wij willen Mini-Europe bezoeken

Naam van de groep:

Straat:

Postcode: Gemeente:

E-Mail: 

Nr: 

Telefoonnr.: ——————— / —————————————————————— Faxnr.: ——————— / ——————————————————————

Groepsverantwoordelijke: Dhr. Mevr.

GSM nr voor contact de dag van het bezoek 

Soort groep:         Jeugdbeweging           School        Bedrijf        Senioren          Mindervaliden           Andere: 

(bij problemen) : 
——————— /

———————————————————

———————————————————

(tussen ........u en ........u)

Wij kiezen voor : 

een gewoon bezoek (toegang tot het park en “Spirit of Europe”)

een geleid bezoek (max. 25 personen per gids) aan  74 per gids + toegangsprijs

Gewenst aantal gidsen: ......... x  74 Taal: NL FR GB D Andere

Aantal bezoekers: Volwassenen: Kinderen - 16 jaar: Kinderen - 1 m 20:

Datum bezoek: / Aankomstuur:
 

JA, wij willen bij Mini-Europe eten

JA, wij willen een gecombineerd bezoek

——————————————————————

—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————�

�

———————————————————————

Menu: Menu: 

———————————————————————————————————

Prijs: Prijs: Aantal: Aantal: Uur: 

1                   19,20
Junior 1                                 7,80

2                      18,40
Junior 2                                9,40

3                    17,80
Forfait dranken                           5,90

4                              15,60
Forfait dranken+aperitief                  8,20

Tussendoortje                           4,80
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———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

Land:

Dag: ——————————————————————

5                    11,90          � ———————————————————————————————————

/

6                    10,50          � ———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

Uur: 

een geanimeerd bezoek voor de allerkleinste (max. 25 personen per gids) aan  60 per gids + toegangsprijs

Gewenst aantal gidsen: ......... x  74 Taal: NL FR�

�

Uur van bezoek : ————————

Uur van bezoek : ————————

Wij combineren ons bezoek aan Mini-Europe met een bezoek aan: 

(Te reserveren bij Planetarium)

Oceade Uur van bezoek : ——————————

Planetarium Uur van bezoek : ——————————

Uur van bezoek : ————————

Uur van bezoek : ————————

Een dagje bij “de Brusseleirs”:

Een brouwerijbezoek: 

Choco Story museum:

Andere activiteit: ————————————————————

Stadsrondleiding Uur : ——————————

(Gids voor Brussel inbegrepen)
Gelieve onderstaand de gekozen activiteit aan te kruisen.

——————————

Uur van bezoek : ————————Het atelier Planete chocolat: 

X �120/Bus :

Atomium:
(Te reserveren bij Atomium)

Uur van bezoek : 

(Te reserveren bij Planete chocolat)

(Te reserveren bij Choco Story)

(Te reserveren bij Cantillon)

——————————
Train World

(Te reserveren bij Train World)

Uur van bezoek :  Citysightseeing Bus 24u00 Uur van bezoek : 
(Te reserveren bij Citysightseeing)

——————————————————————

—————————————————————— ———————

——————————————————————

———————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

(Te reserveren bij het Museum)

(Te reserveren bij Belgian Chocolate Village)

Uur van bezoek : 

Uur van bezoek : 

——————————

——————————

Museum voor Natuurwetenschappen

Belgian Chocolate Village

(Enkel in de namiddag)

                                    Of reservation@minieurope.eu 

 Per fax + 32(0)2.478.26.75 

——————————

Menu Veg                            14,60�

Uur van bezoek : ————————Parlamentarium:
(Te reserveren bij Parlamentarium)



VERKOOPSVOORWAARDEN
1) Uw bezoek - Uw groep

Gelieve 1 reserveringsformulier per bezoekdatum of per groep te gebruiken.

De betaling van de toegang tot het park gebeurt door de groepsverantwoordelijke in cash aan de kassa en op basis van het reële aantal deelnemers. 
De meerprijs voor een geleid bezoek en het Europ-oly spel wordt direct aan de gids betaald.
De maaltijden worden in het restaurant afgerekend.

Maaltijden, geleide bezoeken, Europ-oly, de Europaklas of gecombineerde bezoeken dienen schriftelijk bij MINI-EUROPE te
worden gereserveerd.  De reservatie is slechts definitief na schriftelijke bevestiging van MINI-EUROPE.
- Bij de reservatie wordt gevraagd een zo juist mogelijk aantal deelnemers te vermelden. Bij wijziging van dit aantal, met meer dan 5 personen, verbindt de

  - Groepsverantwoordelijke er zich toe om MINI-EUROPE, minstens 5 werkdagen op voorhand, hiervan te verwittigen.

- Voor een bezoek aan het park dient men ongeveer 1 u 30 tot 2 uur te rekenen.

- Alle prijzen en beschrijvingen van programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
- Het algemene groepstarief en de groepsvoorwaarden zijn slechts geldig vanaf  20 betalende deelnemers.

2) Bijzondere voorwaarden
Bijzondere  groepsvoorwaarden voor volwassenen en senioren :

1 gratis begeleider per bus; 1 gratis catalogus per betalende deelnemer.

Bijzondere groepsvoorwaarden voor scholen, jeugdbewegingen en mindervaliden :
1 gratis begeleider en 1 gratis catalogus per 15 betalende deelnemers of per 10 voor mindervqliden. Bijkomende begeleiders betalen hetzelfde tarief als de deelnemers.
Groepsprijzen van Mini-Europe voor scholen, jeugdbewegingen en mindervaliden zijn geldig voor alle dagen  (met uitzondering van sommige combinaties).

3) Geleide bezoeken, Europ-oly, de Europaklas of gecombineerde bezoeken.

Geleide bezoeken :
Geleide bezoeken gebeuren enkel na schriftelijke reservering (minimum 20 werkdagen  de dag van het bezoek) en onder voorbehoud van devóór
beschikbaarheid van de gidsen. De geleide bezoeken gebeuren in groepen van maximum 25 personen per gids. 
De meerprijs voor een geleid bezoek bedraagt 74 per groep van 25 personen.€ Wanneer de groep te laat komt wacht de gids max. 1uur.
Na deze termijn zal het verschuldigde bedrag voor het geleid bezoek geëist worden.

Didactische programma's : 
Didactische programma's gebeuren enkel na schriftelijke reservering (minimum 20 werkdagen voor  de dag van het bezoek) en onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van de gids-animator. Het Europ-oly gebeurt in groepen van maximum 25 leerlingen per gids. 
De Europ-oly is geschikt voor jongeren van 10 tot 14 jaar.
De meerprijs voor deze didactische programma's bedraagt 74 per groep van 25 deelnemers. In geval van een vertraging van meer dan 1uur zal het€
verschuldigde bedrag voor de gids-animator geëist worden.

Gecombineerde bezoeken :
Gecombineerde bezoeken gebeuren enkel na schriftelijke reservering (minimum 5 werkdagen voor de dag van het bezoek) en onder voorbehoud
van toezegging. De groepstarieven voor gecombineerde bezoeken zijn slechts van toepassing vanaf 20 betalende deelnemers.
De meerprijzen voor gecombineerde bezoeken zijn afhankelijk van het gekozen programma en zijn onder voorbehoud van wijziging van de prijzen van alle
deelnemende attracties. MINI-EUROPE kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen of - aanpassingen die door een andere attractie
zouden worden toegepast.

Dagprogramma's
In het dagprogramma "Een dagje bij de Brusseleirs" , is de maaltijd noch het transport inbegrepen. 
Het bedrag van  €120  Wordt aan de animator betaald die de groep tijdens de namiddag begeleidt (3 uren).

De reserveringen en annulaties van geleide bezoeken, Europ-oly of gecombineerde bezoeken zijn slechts geldig op

vertoon van de schriftelijke bevestiging van MINI-EUROPE.

4) Maaltijden in MINI-EUROPE

Wanneer groepen een maaltijd willen nuttigen in MINI-EUROPE kan dit gebeuren op basis van twee formules :

- de self-service : waarbij de groep de keuze heeft uit het dagaanbod.
- speciale menu's voor groepen: waarbij de groep de keuze heeft uit verschillende menu's, beschreven in onze groepsbrochure. Deze menu's dienen 1 maand

op voorhand besteld te worden. Er kan slechts één menu per groep voorzien worden. 250 voorschot per groep is te betalen binnen de 8 dagen na reservatie. €

In geval van annulatie of indien het aantal deelnemers verminderd met meer dan vijf personen en de groepsverantwoordelijke heeft MINI-EUROPE
hiervan niet schriftelijk verwittigd (minimum 14 werkdagen voor  de dag van het bezoek), dan zal het bestelde aantal maaltijden aangerekend worden.

Voor het goede verloop van de dienst, dient u het opgegeven uur zo goed mogelijk na te leven. Elke  vertraging van meer dan 30 minuten dient onverwijld
aan MINI-EUROPE te worden gemeld. MINI-EUROPE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet vlekkeloos verloop van de restaurantdienst,
indien vertragingen van meer dan één uur niet door de groepsverantwoordelijke gemeld werden.

Reserveringen en annulaties voor maaltijden zijn slechts geldig op vertoon van de schriftelijke bevestiging van MINI-EUROPE.

(*) Mini-Europe en privacy
Mini-Europe verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Mini-Europe op te sturen. Wij 
behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Uw kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mini-
Europe bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzingen of laten schrapen en u kunt weigeren dat Mini-Europe uw gegevens gebruikt om u
informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Mini-Europe : Philippe Steenbergen, Mini-Europe,
Bruparck, B-1020 Brussel.

- Het gedrag van de leerlingen blijft onder de verantwoordelijkheid van de leraars en begeleiders. Gelieve de leerlingen niet zonder toezicht in het park te laten a.u.b.

- In het park dient men zich aan het parkreglement te houden.

     Groepsverantwoordelijke er zich toe om MINI-EUROPE, minstens 5 werkdagen op voorhand, hiervan te verwittigen.


