
RESERVATIEFORMULIER SCHOLEN - SEIZOEN 2023 

 Het gedrag van de leerlingen blijft onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten en begeleiders. 

 Gelieve uw leerlingen niet zonder toezicht in het park te laten. Wij danken u voor uw begrip. 

Wij willen Mini-Europe bezoeken 
 

Aantal leerlingen: ________________    Leeftijd leerlingen: _______________        Aantal begeleiders: __________ 

Datum van bezoek: _______________    Dag van het bezoek: ______________       Uur van bezoek: _____________ 
 

Wij kiezen voor:  

       ▢ Een gewoon bezoek (bezoek van het park en “Spirit of Europe”, niet gegidst) 

       ▢ Een geleid bezoek (2u00) aan € 90 per gids + de toegangsprijs [max. 25 leerlingen per gids]          Uur:________ 

 Aantal gewenste gidsen: _____ x € 90                   Taal:    ▢ NL     ▢ FR     ▢ EN     ▢ DE     ▢ Andere: _______ 
 

Wij kiezen voor een didactisch programma: 

       ▢ Het spel “Europoly” (2u00) aan € 90 per gids + toegangsprijs [max. 25 leerlingen per gids]  

 Aantal gewenste gidsen: _____ x € 90                   Taal:    ▢ NL     ▢ FR             Uur: __________ 

       ▢ Aangepast bezoek voor kleuters (2u00) aan € 90 per gids + de toegangsprijs [max. 25 leerlingen per gids]  

 Aantal gewenste gidsen: _____ x € 90                   Taal:    ▢ NL     ▢ FR             Uur: __________ 
 

▢ Ja, wij wensen een gecombineerd bezoek 

Wij willen het bezoek aan Mini-Europe combineren met:  

 (gelieve eerst de beschikbaarheid met de gewenste partner te controleren alvorens het formulier op te sturen) 

▢ Atomium      Uur van bezoek: ________ ▢ Atelier Planète Chocolat     Uur van bezoek: ________ 

▢ Planetarium     Uur van bezoek: ________ ▢ Choco Story Museum    Uur van bezoek: ________ 

▢ Train World     Uur van bezoek: ________ ▢ Timmermans Brouwerij    Uur van bezoek: ________ 

▢ Kinepolis Brussel     Uur van bezoek: ________ ▢ Stadsrondleiding in Brussel    Uur van bezoek: ________ 

▢ Europees Parlement    Uur van bezoek: ________ ▢ Andere activiteit: _________    Uur van bezoek: ________ 

▢ Ja, wij wensen in Mini-Europe te eten 

Keuze van het menu: ________   Uur van de maaltijd: ________   

Prijs van het menu: _________   Aantal maaltijden: __________ 

 

De gegevens van mijn school 

Naam van de school: _____________________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________________ 

Postcode: ______________        Gemeente: ___________________________ Land: __________________ 

Telefoonnummer van de school: _________________________________ 
 

Verantwoordelijke van de groep: ▢ Mr. ▢ Mevr. _______________________________________________________ 

E-mailadres: __________________________________   Telefoonnummer : ___________________________ 

 

Datum en handtekening:       Gelieve dit formulier door te sturen naar 
                  info@minieurope.eu 

  

▢ Wij brengen zelf onze picknick mee en bestellen 
     één consumptie per persoon in het restaurant. 
     (Onder voorbehoud van beschikbaarheid)  

mailto:info@minieurope.eu


 

VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
 
 

1) Uw bezoek 
 
Gelieve één reserveringsformulier per bezoekdatum of per groep te gebruiken. 
De betaling van de toegangstickets 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. De meerprijs voor een geleid bezoek en de Europoly wordt vóór 
het bezoek aan de gids betaald. De maaltijden en drankjes bij de picknick worden in het restaurant afgerekend. 
 
Alle reservaties voor maaltijden, gidsen en gecombineerde bezoeken dienen schriftelijk bij Mini-Europe gereserveerd te 
worden. 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, van 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.  
- Alle prijzen en beschrijvingen van programma’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen De groepstarieven en -voorwaarden zijn 
  geldig vanaf 20 betalende deelnemers (15 deelnemers voor scholen en 10 deelnemers voor groepen van personen met een handicap). 
 
 

2) Bijzondere voorwaarden 
 
Bijzondere groepsvoorwaarden voor volwassenen en senioren (65+): 
Eén gratis begeleider per bus en één gratis catalogus per betalende deelnemer. 
 
Bijzondere voorwaarden voor scholen, jeugdbewegingen en groepen van personen met een handicap: 
Eén gratis begeleider en één gratis catalogus per 15 betalende deelnemers (per 10 betalende deelnemers voor groepen van personen 
met een handicap). Bijkomende begeleiders betalen hetzelfde tarief als de deelnemers. 
 
 

3) Geleide bezoeken, didactische programma’s en gecombineerde bezoeken. 
 
Geleide bezoeken en didactische programma’s: 
De geleide bezoeken en didactische programma’s gebeuren enkel na schriftelijke reservatie (minstens 2 weken voor de dag van het 
bezoek) en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gidsen. De geleide bezoeken en didactische programma’s gebeuren in 
groepen van maximum 25 personen per gids. De meerprijs bedraagt € 90 per gids (of € 150 voor een stadsbezoek). 
Indien de groep te laat is, wacht de gids maximum 1u00 en gidst dan een verkort bezoek. Indien de groep na 1u00 wachten nog niet 
aanwezig is, zal het bedrag van de gids(en) toch opgeëist worden. Ook in geval van annulatie op de dag van het bezoek zelf, zal het 
bedrag van de gids(en) opgeëist worden.  
 
Gecombineerde bezoeken: 
Gecombineerde bezoeken gebeuren enkel na schriftelijke reservatie (minstens 2 weken voor de dag van het bezoek) en onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. De groepstarieven voor gecombineerde bezoeken zijn slechts van toepassing vanaf 20 betalende 
deelnemers. De meerprijzen voor gecombineerde bezoeken zijn afhankelijk van het gekozen programma. Mini-Europe kan in geen enkel 
geval aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen die door een andere attractie zouden worden toegepast. 
In het dagprogramma ”Een dagje bij de Brusseleirs”, zijn de maaltijden en het transport niet inbegrepen.  
 
De reserveringen en annuleringen van gidsen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Mini-Europe. 
 
 

4) Maaltijden in Mini-Europe 
 
In geval van maaltijden voor groepen biedt Mini-Europe twee opties aan: 

• De self-service: iedere deelnemer van de groep kiest zelf uit de voorgestelde schotels van de dag (à la carte). 

• De groepsmenu’s: de groep kiest een van de verschillende menu’s uit onze groepsbrochure. Deze menu’s dienen minstens 
3weken op voorhand gereserveerd te worden. Er kan slechts één menu per groep voorzien worden. Er zal een voorschot gevraagd 
worden dat binnen de 8 dagen na bevestiging betaald moet worden.  
 
In geval van annulatie of indien het aantal deelnemers verminderd met meer dan vijf personen en Mini-Europe niet schriftelijk 
verwittigd werd (minimum 7 werkdagen voor de dag van het bezoek), dan zal het aantal bestelde 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 gemeld te worden. Zo niet, kan Mini-Europe niet aansprakelijk gesteld worden problemen tijdens de maaltijd. 
 
De reserveringen en annuleringen van maaltijden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Mini-Europe. 
 
 
 
Mini-Europe en privacy 
Overeenkomstig met de nieuwe wet effectief vanaf 25 mei 2018 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van 
persoonlijke gegevens, verbindt Mini-Europe zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie over Mini-Europe op te 
sturen. Wij behandelen uw gegevens als strikt persoonlijke informatie en zullen deze nooit doorgeven aan derden, met uitzondering van de door u gekozen partner 
voor gecombineerde bezoeken. Uw kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mini-Europe bewaren op elk moment opvragen, wijzingen of laten verwijderen. Het 
volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Mini-Europe: Philippe Steenbergen, Mini-Europe 

 


