Onze Kinderfeestjes
Vanaf 4 kinderen (max 10 kinderen)
Minder dan 4 is bespreekbaar maar dan kan de pp prijs wat hoger zijn afhankelijk
van de activiteit.
Activiteiten aangepast aan leeftijdsgroep (zie keuze lijst)
Gelieve 1volw. tijdens het kinderfeestje aanwezig te blijven. (of in overleg
aangepast)
Tijdsduur afhankelijk van activiteit (1.5 tot 2.5 uurtjes)
Feestje is incl.
 cadeautje voor de jarige job,
 limonade fontein met suikervrij drinken (bolero limonade ) is er in 40 smaken
(vooraf mag de jarige job de smaak kiezen)
 Iets lekkers bij binnenkomst
 Tijdens het feestje wordt er natuurlijk volop lekkers gesnoept
Mochten er kinderen zijn met intoleranties dit gelieve van te voren
aan te geven zodat er voor iedereen iets lekkers is
(hier kan een meerprijs aan verbonden zijn)
Kinderfeestjes worden op dit moment op Woensdagmiddag ingepland (dit kan
afwijken in de vakantie periodes)
Betaling vooraf, na reservering krijgt u een factuur
Reservering wordt bevestigd nadat de factuur betaald is.
Annuleren kan tot 2 weken voor datum, reeds gemaakte kosten worden in
rekening gebracht

Activiteiten Keuze lijst
Cupcakes
Cupcake versieren in thema (piraat, clown, prinses etc.) of geheel naar eigen
keuze.
Het Cupcake feestje is voor kinderen vanaf 4 jaar.
Iedereen krijgt 6 Cupcakes om te versieren naar keuze van het thema, ook gaan
we met zijn allen samen 1 van de Cupcakes versieren in bepaald thema (in
overleg)
Deze activiteit duurt ongeveer 1,5 uur en kost €15.00 per kind en natuurlijk
krijgen ze de cupcakes mee naar huis.
Dieren Boltaartjes maken.
Deze activiteit is voor kinderen vanaf 8 jaar. (max 8 kinderen in de groep)
We gaan een boltaartje vullen en bekleden en daarna maken in een diertje naar
keuze, natuurlijk gaan de taart mee naar huis. Deze activiteit duurt ongeveer 2,5
uur en kost €17.50 p/kind.
Koekjes maken ,bakken en versieren.
We gaan koekjes uitsteken en daarna gaan ze de oven in en tijdens het bakken
maken we alvast wat versieringen en smullen we van iets lekkers. Daarna gaan
we de koekjes mooi versieren en natuurlijk gaan de koekjes mee naar huis. Deze
activiteit duurt 1,5 tot 2 uurtjes en kost €18.50 p/kind.
De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Koekketting
Leuk koekjes versieren in verschillende vormen die al gebakken zijn en daarna
een mooie ketting van maken die je helemaal op kan snoepen. Maar natuurlijk
neem je hem eerst mee naar huis om aan iedereen te laten zien. Deze activiteit is
vanaf 4 jaar en duurt ongeveer 1,5 uur en kost 16.50 p/kind
Mini Monster taartje
Leuke activiteit voor zowel jongens als meisjes met een minimum leeftijd van 8
jaar. (max van 8 kinderen)
We gaan met zijn alle een mini taartje maken in de vorm van een monstertje. Dit
monstertaartje mag je zo griezelig en eng maken als je zelf wilt. Natuurlijk gaat
het monstertje met je mee naar huis en mag je hem daar lekker op eten nadat je
hem aan iedereen hebt laten zien. Deze activiteit duurt ongeveer 2.5 uur en kost
17.50 p/kind

Verder kunnen voor alle feestjes activiteiten op maat gedaan worden
en afgestemd op thema.
Dit bespreken we van te voren met u.
Denk bv aan boltaartjes in ander thema maar ook thema taart activiteiten en
natuurlijk hebben we voor ieder seizoen leuke workshops die in de vorm van een
kinderfeestje gedaan kunnen worden.
Prijzen zijn per workshop/activiteit verschillend.
Informeer naar de mogelijkheden info@personaltouch-cakes.com

