All-in Outdoor “Witte Hoef”
Een totale beleving met welkomstkoffie, leuke teamactiviteiten en als afsluiter
een uitgebreide barbecue inclusief dranken!

Programma & Planning
De activiteiten duren in totaal 3 uur, het startuur kan in samenspraak gekozen worden.






Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters in de Witte Hoef te Schaffen.
Teamindeling & briefing door onze begeleiders.
Start, de teams doorlopen de verschillende activiteiten (zie 2e pagina).
Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.
Afsluiten met een uitgebreide Barbecue inclusief dranken voor 2 uur.

Begeleiding
Onze begeleiders geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/‐ 8 personen die het tegen elkaar opnemen.

Alles voor een geslaagd evenement !!
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Activiteiten
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.

Teamwork
Nadenken, samenwerken
en veel fun:
 Toren van Hanoi
 Aunt‐sally
 Labyrint.

Street race
Een spectaculaire
snelheidsproef. Chauffeur
en passagier werken samen
om te winnen.

Levend tafelvoetbal.

Disc Golf

Het opzet van dit spel is
zoveel mogelijk doelpunten
te scoren. Ronddraaien is
niet toegestaan.

De mooie landelijke
omgeving is ideaal voor
deze activiteit. Er zijn 4
holes die je met de frisbee
in zo weinig mogelijk
werpen moet afleggen.

Boogschieten

Shoot out

Na de briefing en een
aantal oefenpijlen start de
wedstrijd. Welk team zal de
meeste punten bij elkaar te
schieten.

Schakel je tegenstanders uit
met pijl en boog zonder dat
je zelf geraakt wordt.
Deze pijlen zijn voorzien
van een zachte dop.

Teambike

BBQ + Drankenforfait

Op onze duo‐bike is er geen
stuur, je kan enkel de
remmen en de pedalen
hiervoor gebruiken. Welk
duo zal foutloos finishen?

Als afsluiter een barbecue
op onze gezellige locatie.
Waters, frisdrank, pilsbier,
wijn, koffie en thee zijn
inbegrepen voor 2 uur.

Menu Barbecue + drankenforfait:
uitgebreid groentebuffet ‐ gebakken Krielaardappelen ‐ Saté ‐ BBQ Worst ‐ Kipfilet ‐ Ribbetjes ‐ Speklapjes ‐ zalm en
kabeljauw Papillotjes. Drankenforfait 2 uur: frisdranken, waters, bier, wijnen, koffie en thee inbegrepen tijdens BBQ

Locat zorgt voor:
De totale organisatie: voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.
Professionele begeleiding: iedereen is betrokken en actief bezig , geen wachttijden, motivatie, veiligheid.
Een mix van creatieve (eigen ontwikkelde) activiteiten op een toffe locatie .
Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken.

De prijsofferte en het reservatie formulier vindt u op de volgende pagina.
Heb je vragen, contacteer ons en wij helpen u graag verder.
Met sportieve groeten,
het LOCAT‐team

Vraag naar onze speciale “vip bus” tarieven bij boeking van uw event!
Locat Events | Wittehoefstraat 12| 3290 Schaffen | Tel: +32 (14) 85 11 30 | Fax: +32 (14) 85 22 71
www.locatevents.com | info@locatevents.com | BTW nr.: 443.863.981
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Prijs offerte / Reservatie All‐in “Witte Hoef “
Prijsofferte:
Excl. BTW

Incl. BTW

Groepen vanaf 14 personen (activiteiten + BBQ + drankenforfait)

€ 79 pp

€ 93.43 pp

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 14 pers

€ 1106

€ 1308.02

Inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team,
locatie, volledige organisatie, uitgebreide barbecue met drankenforfait van 2u.

Opties: U kan het programma uitbreiden met
Nagerecht: € 5pp / Ontvangst met koffiekoekjes: € 3pp / Ontbijt : €15 / Broodjeslunch : € 15
Voor de volledige menu’s vraag onze cateringfiche.
Extra Trainer & Coaching tijdens de activiteiten met nabespreking (communicatie, werksfeer, …): vanaf € 15 pp
De prijzen van de opties zijn exclusief BTW

Locatie
De Witte Hoef : Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen > Vergaderzalen – Teambuilding – Overnachting – Catering

Reservatie gegevens
Voor akkoord en ter bevestiging van deze offerte gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. De
reservatie is definitief na ontvangst van het ingevulde formulier en 30% voorschot.

Bedrijf:

Datum activiteit:

Contactpersoon:

Aantal personen:

Tel.:

Startuur :

BTW‐nr:

Opties / opmerkingen:

Facturatie‐adres:

Bevestiging reservatie + akkoord algemene voorwaarden
Handtekening + naam vermelden

Locat gegevens:

BTWnr: BE 443.863.981
IBAN: BE17 4048 0486 4121

Rekeningnummer KBC: 404‐8048641‐21
BICC: KREDBEBB

Vraag naar onze speciale “vip bus” tarieven bij boeking van uw event!
Locat Events | Wittehoefstraat 12| 3290 Schaffen | Tel: +32 (14) 85 11 30 | Fax: +32 (14) 85 22 71
www.locatevents.com | info@locatevents.com | BTW nr.: 443.863.981
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Algemene voorwaarden Locat BVBA
1.

Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling
aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

2.

Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige
deelnemers (tenzij 2 dagen voordien doorgegeven). Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een
meerprijs worden aangerekend.

3.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het
totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst
door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde
vergoeding lastens ons.

4.

Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Locat na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot
werd bedongen. In dat geval is de reservering en / of offerte pas bindend voor Locat na schriftelijke bevestiging door
Locat zelf.

5.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

6.

Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek.

7.

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

8.

Bij niet‐betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend van factuurdatum ten belope van 1,5% per
maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25 euro.) als schadebeding.

Vraag naar onze speciale “vip bus” tarieven bij boeking van uw event!
Locat Events | Wittehoefstraat 12| 3290 Schaffen | Tel: +32 (14) 85 11 30 | Fax: +32 (14) 85 22 71
www.locatevents.com | info@locatevents.com | BTW nr.: 443.863.981

4

