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AANVRAAGFORMULIER
VERJAARDAGSFEEST

VERJAARDAGSFEEST UITBREIDING EXTRA’S

  Splash Party € 12,95

  Bollo’s Smulfeest € 11,95

  Bollo’s Beauty Feest € 11,95

  Bollo’s Schilderfeest € 14,95

  Stormbaanfeest € 9,95

  Pool Party € 9,95

  Robin Hood Feest € 14,95

  Lasergame feest € 15,95

  Kids Paintball Outdoor € 15,95

  Extra uur bowlen € 4,00

  Minigolf € 4,00

  Zwemmen € 4,00

  Knutselactiviteit € 6,00

  Glittertattoo € 3,50

  Hairbead € 3,50

  Feesttaart 12 pers. € 30,00

  Feesttaart 8 pers. € 22,50

  Cake € 7,50

  Slagroom-fruit

  Chocolade-slagroom

  Naturel

  Chocolade-gemarmerd



VERJAARDAGSFEEST
REGLEMENT

• Het geboekte kinderfeestje dient bij aanvang van het kinderfeestje direct te worden voldaan.

• Elk kinderfeestje dien minimaal één week vooraf te worden gereserveerd.

• Het bestellen van een feesttaart is mogelijk uiterlijk één week voor aanvang van het kinderfeestje.

• Kinderen hebben uitsluitend toegang tot de faciliteiten onder begeleiding en toezicht van 

ouders/begeleiders. (4 volwassenen gratis, vanaf de 5e persoon € 3,00 p.p.)

• Het meenemen en nuttigen van eigen consumpties (eten, drinken, snoep, taart etc.) in 

ons hoofdgebouw is niet toegestaan. U kunt altijd een verjaardagstaart bij ons bestellen.

• Het nuttigen van het kidsmenu voor kinderen tot 12 jaar, is mogelijk tot 17.00 uur. 

Volwassenen mogen een keuze maken uit de reguliere menukaart.

• Op de dag van het kinderfeestje wijst een medewerker u een tafel toe. Het reserveren van een 

tafel in de Bollo Club en het Indoor Speelparadijs is helaas niet mogelijk.

• In ons Indoor Speelparadijs zijn huisdieren, m.u.v. blindengeleidehonden, niet toegestaan.

• Het spelen en gebruik van de speelstructuur geschiedt geheel op eigen risico.

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van ons personeel. Het personeel van Landal Hoog Vaals 

heeft het recht om personen de toegang te ontzeggen.

• Landal Hoog Vaals is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel en/of diefstal die ontstaan 

is tijdens uw bezoek.

• We verzoeken u de kassabon van uw kinderfeestje 15 minuten voor het afgesproken tijdstip 

van eten af te geven bij de bar van Café Jean.

• Gelieve wijzigingen of annuleringen 24 uur van tevoren door te geven via fe.hoogvaals@landal.com
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