Bedrijfsarrangement - Het Landgoed van de Sint
Breng een bezoek met uw bedrijf aan Het Landgoed van de Sint. Hij logeert namelijk in Limburg en
wel op het prachtige landgoed De Schinvelderhoeve. Tijdens een 70 minuten durende rondleiding
komen uw gasten in 5 verschillende ruimten waarbij ze o.a. Sinterklaas in zijn vertrek zien, men mag
klimmen op mini-daken en er pepernootjes geschept worden in de bakkerij.
Starttijdstippen
Iedere 15 minuten mag er een nieuwe groep naar binnen, de eerste groep start om 10 uur. Er
kunnen maximaal 45 mensen (dus volwassenen en kinderen) per starttijd naar binnen. Er dient zich 1
contactpersoon te melden bij de entree als de deuren voor uw groep open gaan, deze persoon
controleert alle aanwezigen en is het aanspreekpunt voor de organisatie.
De grote feestzaal
U eindigt met uw groep in de grote feestzaal. Iedere groep voor of na u eindigt ook in deze zaal. Het
is het prettigst als uw gezelschap binnenkomt na een pauze moment. Dan kunnen we de tafels voor u
reserveren. Er kunnen dus andere gasten in deze feestzaal aanwezig zijn. Uiteraard heeft u uw eigen
starttijd met rondleiding privé voor u als groep.
Mogelijke data voor bedrijfsarrangementen
Zondag 17 november / zaterdag 23 november / zondag 24 november / zaterdag 30 november/
zondag 1 december 2019. Andere dagen zijn in overleg ook mogelijk (Maandag en dinsdag zijn we
gesloten).
Reserveren
U kunt telefonisch of per mail een starttijd in optie laten zetten, de optie blijft een week geldig. Bel
de Sintlijn op tel. 06-22 511 796 of mail naar feest@hetlandgoedvandesint.nl. Als de boeking
definitief is, dient u het reserveringsformulier in te vullen en te mailen.
Facturatie
* U dient voor 15 oktober het aantal personen (kinderen en volwassenen) door te geven voor de
eerste facturatie. Als er naderhand aanpassingen komen, zullen we een 2e factuur sturen. De betaling
is voor 1 november.
Uw begrip
Vanaf 10 november start de opbouw van het evenement. Hierdoor kunnen wij niet altijd a la minuut
aanpassingen regelen of vragen beantwoorden. U kunt het beste in deze periode een mail sturen
naar feest@hetlandgoedvandesint.nl en elke avond wordt de mailbox gelezen en beantwoord.
Hopende op uw begrip.

Tip!
Het is leuk als de kinderen een
zelfgemaakte pietenmuts op hebben
waar de naam op staat of een sticker op
de buik. Zo kan Sinterklaas en zijn
Pieten ieder kindje bij naam
aanspreken.
Parkeermogelijkheid
Er is gratis parkeermogelijkheid voor
zowel auto’s als bussen.

Let op!
* De ruimtes zijn alleen te bezichtigen via de trappen. Voor kleine beentjes zijn het veel treden en
soms ook lastige treden. Let op: Buggy’s mogen niet mee naar boven.
* De garderobe is op EIGEN RISICO.
* Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw groep. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw groep.
Wij stellen enkel de ruimte en de spelmogelijkheid ter beschikking.
* Indien u met minder gasten komt als aangegeven ontvangt u geen geld retour. Indien u door
omstandigheden meer mensen heeft, dient u dit op factuur bij te betalen. U mag de groepsgrootte
van 45 personen maximaal met 2 personen overschrijden in verband met de veiligheid. Maar
kleinere groepen betekent uiteraard meer individuele aandacht voor de kinderen en zorgt voor meer
ruimte in de zalen.
* U dient 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn en zich te melden bij de ingang, er dient voor de
organisatie één contactpersoon te zijn.

Bedrijfsarrangementen 2019
Arrangement 1 - Rondleiding
U krijgt uw eigen starttijdstip, dit kost € 280,00 excl. BTW per starttijdstip. U kunt dan met max. 45
gasten naar binnen. Indien u meer gasten heeft, dient u meerdere starttijdstippen te reserveren.
TIP: In kleinere groepen krijgen de kinderen uiteraard meer aandacht. Indien u meerdere starttijden
boekt, komt u elkaar na de rondleiding in de grote zaal weer tegen.
Duur rondleiding : 70 minuten.
Arrangement 2. Smullen zoet of hartig
U krijgt uw eigen starttijdstip, dit kost € 280,00 excl. BTW per starttijdstip. U kunt dan met max. 45
gasten naar binnen. Indien u meer gasten heeft, dient u meerdere starttijdstippen te reserveren.
Zoet: Ieder krijgt een drankje en 4 sint lekkernijen zoals o.a. een stukje banketstaaf
Hartig: Ieder krijgt een drankje en 4 stuks bittergarnituur.
Prijs: € 4,50 excl. BTW (incl. 1 consumptie en 4xzoet of 4x hartig)
Duur in de zaal: 1 uur + 70 minuten rondleiding. Minimum aantal gasten: 25
Drankje kan zijn: koffie, thee, fris of bier.
Arrangement 3. Smullen met lekkere sinterklaas cupcake
U krijgt uw eigen starttijdstip, dit kost € 280,00 excl. BTW per starttijdstip. U kunt dan met max. 45
gasten naar binnen. Indien u meer gasten heeft, dient u meerdere starttijdstippen te reserveren.
Iedereen krijgt een drankje en een sinterklaas cupcake.
Prijs: € 7,75 excl. BTW (incl. een Sinterklaas cupcake en een drankje)
Duur in de zaal: 1 uur + 70 minuten rondleiding. Minimum aantal gasten: 25
Drankje kan zijn: koffie, thee, fris of bier.

Arrangement 4. Rondleiding met frietjes / hamburger menu
U krijgt uw eigen starttijdstip, dit kost € 280,00 excl. BTW per starttijdstip. U kunt dan met max. 45
gasten naar binnen. Indien u meer gasten heeft, dient u meerdere starttijdstippen te reserveren.
Kindermenu: De kinderen krijgen een Sint SmulBox met frietjes met 6 kipnuggets, saus, pakje drinken
naar keuze en een speciaal ijsfiguurtje.
Volwassenen menu: Hamburger met frietjes en 1 consumptie (fris, koffie, thee of bier).
Prijs per menu: € 10,95 p.p. excl. BTW
Duur in de zaal: 1u30 uur + 70 minuten rondleiding. Minimum aantal gasten: 25
Drankje kan zijn: koffie, thee, fris of bier.

De keuken van de Sint: De zaalruimte voor uw arrangement
Na de rondleiding komt u terecht in de keuken van de Sint. Dit is de ruimte waarin uw arrangement
wordt geserveerd. Tafels worden hier voor u gereserveerd. Het is NIET mogelijk om een eigen ruimte
te krijgen. Dit omdat alle zalen worden gebruikt voor de rondleiding.

Uitdelen van kadootjes
Uiteraard kan een Piet de kadootjes uitdelen. Echter om
andere kinderen niet teleur te stellen doen we dit in de
rondleiding, namelijk in de laatste ruimte voor u in de
feestzaal terecht komt.
Het is NIET mogelijk uw eigen Sint te regelen. We willen
niet dat kinderen verschillende Goed Heiligmannen
aantreffen op één locatie. Wilt u zelf nog Pieten
meenemen? Dan graag even in overleg zodat het 1
verhaal blijft en niet alles door elkaar loopt.
Wilt u langer de tijd met Sinterklaas? Boek dan het
laatste tijdstippen van de dag (16.30/16.45/17.00 uur) en
sluit af met een feestje.

Bevestiging bedrijfsarrangement - Het Landgoed van de Sint
Let op dat u eerst een optie heeft genomen voordat u de bevestiging doorstuurt!
Naam organisatie:___________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________________________________
Adresgegevens: ___________________________________________________
Postcode + Plaats + Land:____________________________________________
Tel.________________________________ GSM: ________________________
E-mail voor facturatie: _______________________________________________
Groepsgrootte:
Aantal volwassenen

: ___________________

Aantal kinderen

: ___________________

Totaal aantal gasten

: ___________________

Zondag 17 november / zaterdag 23 november / zondag 24 november / zaterdag 30 november/
zondag 1 december 2019. (Doorkruisen wat niet van toepassing is)
De eerste rondleiding start om 10.00 uur. U kunt dus elk starttijdstip aangeven. Wij zullen dan
controleren of er op dat tijdstip plaats is voor een bezoek. Vanaf september kunnen particulieren
zich inschrijven. Voor die tijd kunnen bedrijven zich inschrijven zonder rekening te houden met
particuliere starttijden.
Op zondag 24 november starten we echter al om 9.30 uur en eindigen we om 16.30 uur.
Voorkeurstijdstip starttijd (in overleg met de organisatie): ____________________________
Kruis het soort arrangement hieronder aan
O Arrangement 1: Rondleiding per starttijdstip
- € 280,00 excl. BTW starttijd
O Arrangement 2a. ZOET met 1 consumptie
Min. 25 personen.
- € 280,00 excl. BTW starttijd
- Kinderen/volwassenen: € 4,50 excl. BTW p.p.
- Consumpties buiten het arrangement zijn:
O Op basis van nacalculatie en betalen wij op factuur
O Is voor eigen rekening van de gast en betaald men ter plekke
O Arrangement 2b. HARTIG met 1 consumptie
Min. 25 personen.
- € 280,00 excl. BTW starttijd
- Kinderen/volwassenen: € 4,50 excl. BTW p.p.
- Consumpties buiten het arrangement zijn:
O Op basis van nacalculatie en betalen wij op factuur
O Is voor eigen rekening van de gast en betaald men ter plekke
O Arrangement 3. Sinterklaas cupcake met consumptie
- € 280,00 excl. BTW starttijd

Min. 25 personen.

-

€ 7,75 excl. BTW p.p.
Consumpties buiten het arrangement zijn:
O Op basis van nacalculatie en betalen wij op factuur
O Is voor eigen rekening van de gast en betaald men ter plekke

O Arrangement 4: Rondleiding met kidsmenu of Hamburger met friet. Min. 25 personen.
- € 280,00 excl. BTW starttijd
- € 10,95 excl. BTW p.p.
- Consumpties buiten het arrangement zijn:
O Op basis van nacalculatie en betalen wij op factuur
O Is voor eigen rekening van de gast en betaald men ter plekke

Extra
U kunt de volgende mogelijkheden extra bijboeken.
O Ieder kind krijgt een stickerboekje van de Sint en Pieten met 6 stickers van de Pieten met daarin
leuke info over de PostPiet, Caramba, Juffrouw Piet, etc. : € 1,50 per stuk
O Ieder kind krijgt een CD met 5 liedjes van Het Landgoed van de Sint (incl. het liedje van de
jonkvrouw: Lieve Sint en Piet): € 2,50 per stuk
GELIEVE DOOR TE STREPEN WAT NIET VOOR U VAN TOEPASSING IS!

