
RESERVATIEFORMULIERRESERVATIEFORMULIER

VerjaardagsformuleVerjaardagsformule
20212021

Datum & handtekening :Datum & handtekening :

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

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

Of nog sneller: Of nog sneller: 

Of reservation@minieurope.eu Of reservation@minieurope.eu 

per fax +32(0)2-478.26.75per fax +32(0)2-478.26.75

Mijn gegevensMijn gegevens

JA, wij willen Mini-Europe bezoekenJA, wij willen Mini-Europe bezoeken

Familienaam:Familienaam:

Straat:Straat: Nr:Nr:

Postcode:Postcode: Gemeente:Gemeente:

Land:Land: E-Mail: E-Mail:   

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

Faxnr.:Faxnr.: //

Groepsverantwoordelijke: Groepsverantwoordelijke: Dhr.Dhr. Mevr.Mevr.

GSMnummer voor contact de dag van het bezoek GSMnummer voor contact de dag van het bezoek (bij problemen)(bij problemen) —————————————— //
——————————————————————————————————————

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

een geleid bezoek (max. 25 personen per gids) aan een geleid bezoek (max. 25 personen per gids) aan   80 per gids + toegangsprijs80 per gids + toegangsprijs

Gewenst aantal gidsen: ......... x Gewenst aantal gidsen: ......... x 

  

8080 Taal: Taal: NLNL FRFR GBGB DD

Aantal kinderen:Aantal kinderen: Leeftijd:Leeftijd: Aantal begeleiders:Aantal begeleiders:

Wij kiezen voor  van de volgende opties: éénWij kiezen voor  van de volgende opties: 

(Duur . 2u00)(Duur . 2u00)

(Duur . 2u00)(Duur . 2u00)

Europoly (max. 25 leerlingen per spel) aan Europoly (max. 25 leerlingen per spel) aan 80 per spel + toegangsprijs. 80 per spel + toegangsprijs. 

Gewenst aantal Europoly spelen:  ......... x Gewenst aantal Europoly spelen:  ......... x 8080 Taal: Taal: NLNL FRFR  

JA, wij kiezen de verjaardagsformuleJA, wij kiezen de verjaardagsformule

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

€€

€€

€€

€€

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

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

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

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

Het gedrag van de kinderen blijft onder de verantwoordelijkheid van de oudersHet gedrag van de kinderen blijft onder de verantwoordelijkheid van de ouders
en begeleiders. Gelieve de kinderen niet zonder toezicht in het park te laten a.u.b.en begeleiders. Gelieve de kinderen niet zonder toezicht in het park te laten a.u.b.
Wij danken u voor uw begrip.Wij danken u voor uw begrip.

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

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

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

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

een geanineerd bezoek voor de allerkleinste (max. 25 personen per gids) aan een geanineerd bezoek voor de allerkleinste (max. 25 personen per gids) aan   80 per gids + toegangsprijs80 per gids + toegangsprijs
Gewenst aantal gidsen: ......... x Gewenst aantal gidsen: ......... x 8080 Taal: Taal: NLNL FRFR

(Duur . 2u00)(Duur . 2u00)

€€
€€

Wij kiezen voor : 

Datum bezoek: /
Aankomstuur:

 
—————————————————————— ——————————————————————Dag: ——————————————————————

/

Uur van bezoek : ————————

Uur van bezoek : ————————

Uur van bezoek : ————————

Uur van het feestje : ___________________

Voornaam : ____________________________ en leeftijd __________ te vermelden op de taart.

Prijs van de kind-formule :             €16,00/kind<15jaar  x  ________  deelnemers.

Prijs van de volwassene-formule : €22,30/volwassene  x   ________   deelnemers. 

Inhoud van de formule: het bezoek van het park, een gepersonaliseerde taart, en frisdrankje of warme drank,

                                     een geschenk voor de jarige, de versierde tafel, één catalogus-gids van het park per

                                     deelnemer.

Het bezoek van het park en de toegang tot het restaurant is enkel toegankelijk voor betalende deelnemers.

De uitnodigingen, de Quiz, en het verhaal voor de allerkleinsten zijn verkrijgbaar op 

in de rubriek Groepen/vier je verjaardag. Vergeet ze niet te downloaden en te fotokopiëren.

www.minieurope.eu


