Zin om je verjaardag te vieren?
Neem al je vrienden mee voor een onvergetelijke reis door Europa en
haar vele monumenten!
Mini-Europe biedt de mogelijkheid om uw verjaardag te vieren in het hartje van Europa en
haar miniaturen. Ontdek meer dan 350 maquettes en animaties en breng zelf de animaties op
gang: de eruptie van de Vesuvius, val van de Berlijnse muur, de corrida van Sevilla, en nog veel
meer…
Amuseer je met Europa in het groot interactief en amusant parcours “Spirit of Europe”. Even
boeiend als plezant!
Het verjaardagsformule (voor kinderen t.e.m. 14 jaar) bevat:
- Ingang tot het park
- Een tafel versierd met de kleuren van Europa
- Een gepersonaliseerde taart met de naam en leeftijd van het kind
- Een drankje (soft of warme chocolademelk)
- Een speciaal cadeau voor de jarige
- Uitnodigingen (FR, NL, EN) te downloaden en in te kleuren op onze website
Beschikbare opties:
- Gratis en plezante quiz te downloaden op onze website (beschikbaar in FR, NL, EN)
- Een verhaal bestemd voor de allerkleinsten (gratis en te downloaden in FR/NL op
onze website)
- Geleid bezoek of Euro-poly spel (supplement van €80/gids, max.25 personen/gids,
reservatie verplicht!)
Tarieven 2021 geldig vanaf 10 personen ( reservatie verplicht):
Kind: €16,00*/pers.
Begeleidend volwassene: €22,30/pers.
(*prijzen incl. BTW)

Informatie en reservatie: 02/474.13.13 of reservation@minieurope.eu

VERKOOPSVOORWAARDEN 2021
1) Uw bezoek - Uw groep
Gelieve 1 reserveringsformulier per bezoekdatum of per groep te gebruiken.
De betaling van de entrees van het verjaardag formule gebeurt door de groepsverantwoordelijke in cash geld of met kredietkaar
aan de kassa van Mini-Europe de dag van het bezoek en op basis van het reële aantal deelnemers. Een voorschot zal bij
reservatie gevraagd worden.
De meerprijs voor een geleid bezoek en het Europ-oly spel wordt direct aan de gids betaald.

Maaltijden, geleide bezoeken, Europ-oly 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 7 werkdagen op voorhand,
hiervan te verwittigen.
- In het park dient men zich aan het parkreglement te houden.
- Het gedrag van de kinderen blijft onder de verantwoordelijkheid van de begeleiders. Gelieve de kinderen niet zonder toezicht
in het park te laten a.u.b.
- 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 tarief en de voorwaarden voor het verjaardag formule zijn slechts geldig vanaf 10 betalende deelnemers en voor kinderen
t.e.m. 14 jaar.

2) Geleide bezoeken of Europ-oly.
Geleide bezoeken: Geleide bezoeken gebeuren enkel na schriftelijke reservering (minimum 20 werkdagen de dag van
het bezoek) en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gidsen. De geleide bezoeken gebeuren in groepen van
maximum 25 personen per gids.
De meerprijs voor een geleid bezoek bedraagt €80 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 € 80 per groep van 25 deelnemers. In geval van een vertraging van
meer dan 1uur zal het verschuldigde bedrag voor de gids-animator geëist worden.

3) Verjaardag tussendoortje in MINI-EUROPE
Wat betreft het verjaardagsformule, dient de reservatie 1 maand op voorhand gemaakt te worden.
Een voorschot van het volledige bedrag van de verjaardagstaart is te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst van de
bevestiging van Mini-Europe. Indien het aantal deelnemers de dag van het bezoek minder is dan het gereserveerd aantal, wordt
er geen deel van de taart terug betaald.
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 taartdelen 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 de formule zijn slechts geldig op vertoon van de schriftelijke bevestiging van MINIEUROPE.

(*) Mini-Europe en privacy
Mini-Europe verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van MiniEurope 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.

Mini-Europe
Bruparck
1020 Brussels

tel. 02/474.13.13
fax 02/478.26.75

www.minieurope.eu
reservation@minieurope.eu

