
RESERVATIEFORMULIERRESERVATIEFORMULIER

VerjaardagsformuleVerjaardagsformule
20222022

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

Nnaar reservation@minieurope.eu Nnaar reservation@minieurope.eu 
Nof per fax  +32(0)2 478.26.75 Nof per 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   85 per gids + toegangsprijs85 per gids + toegangsprijs

Gewenst aantal gidsen: ......... x Gewenst aantal gidsen: ......... x 8585 Taal: Taal: NLNL FRFR ENEN DD

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

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

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.

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

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

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

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

Wij kiezen voor : 

Datum bezoek: /
Aankomstuur:

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

/

Uur van bezoek : ————————

Uur van het feestje : ___________________

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

Prijs van de kind-formule :             €16,40/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



VERKOOPSVOORWAARDEN 2022 
 
 
 
1) Uw bezoek 
 
Gelieve één reserveringsformulier per bezoekdatum of per groep te gebruiken. 
De betaling van de ingangen van de verjaardag formule gebeurt door de groepsverantwoordelijke (in cash of per kaart) aan de 
kassa van Mini-Europe op de dag van het bezoek en op basis van het aantal aanwezige deelnemers. Er zal bij de bevestiging 
van de reservatie een voorschot gevraagd worden. 
De meerprijs voor een geleid bezoek wordt direct aan de gids betaald. 
 
Maaltijden en geleide 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 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 1u30 tot 2u00 te rekenen. 
- Alle prijzen en beschrijvingen van programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
- Het tarief en de voorwaarden voor de verjaardag formule zijn enkel geldig vanaf 10 betalende deelnemers en voor kinderen 
    t.e.m. 14 jaar. 

 
 
2) Geleide bezoeken 
 
Geleide bezoeken gebeuren enkel na schriftelijke reservering (minstens 2 weken op voorhand) 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 € 85 per groep van 25 personen. Wanneer de groep te laat komt wacht de gids 
max. 1 uur. Na deze termijn zal het verschuldigde bedrag voor het geleid bezoek opgeëist worden. 

 
 
3) Verjaardag formule in Mini-Europe 
 
De reservatie dient minstens 2 weken op voorhand gemaakt te worden.  
Een voorschot van het volledige bedrag van de verjaardagstaart is te betalen binnen de 3 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 terugbetaald. 
 
In geval van annulatie of indien het aantal deelnemers vermindert met meer dan vijf personen en Mini-Europe niet 
schriftelijk verwittigd werd (minimum 7 werkdagen voor de dag van het bezoek), dan zal het bestelde aantal taartdelen 
aangerekend worden. 
Voor het goede verloop van de dag dient u het opgegeven uur zo goed mogelijk na te leven. Elke vertraging van meer dan 30 
minuten dient aan Mini-Europe gemeld te worden. Mini-Europe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen bij het 
verloop van de restaurantdienst indien vertragingen van meer dan één uur niet gemeld werden. 

 
 
Reserveringen en annulaties voor de formule 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. 
 

 


