STRANDLOCATIE: Beachclub Tien | Boulevard Barnaart – Strand 10 | 2041 JA | Zandvoort aan Zee
Locatie code: BCT001

Beachclub Tien
Op het strand direct voor het centrum van Zandvoort vindt u
Beach Club Tien. Een gezellige beach club voor jong en oud.
Op het sfeervolle terras, met een capaciteit van ruim 300
zitplaatsen, geniet u tijdens warme zomerdagen van een
drankje. Weer of geen weer: het team van Beach Club Tien
staat garant voor een stralende vrije dag, een spetterend
feest of een sportief evenement. Beachclub beschikt over
een apart Beachhouse met privestrand wat zeer geschikt is
voor strandevenement. Beach Club Tien is zee, rust,
eigentijds, verrassend.

BEREIKBAARHEID / ROUTEBESCHRIJVING
Dankzij de gunstige ligging is er voldoende parkeer-gelegenheid en zijn wij uitstekend te bereiken per openbaar vervoer.
Vanaf Amsterdam: Op de N200 centrum Zandvoort aanhouden. Als u Zandvoor inrijdt komt u direct op de Boulevart Barnaart uit. U kunt
de auto parkeren bij een van de betaalde parkeergelegenheden, bijvoorbeeld onder de vuurtoren.
Vanaf Leiden: Op de N201 houdt u centrum Zandvoort aan. De N201 loopt over in de Hogeweg en daarna de Burgemeester
Engelbertstraat om vervolgens over te lopen in de Boulevart Barnaart. U kunt hier de auto parkeren op een van de betaalde
parkeergelegenheden.

Voorbeeld BBQ
Hieronder vindt u een voorbeeld BBQ
Vleesgerechten
Saté van de haas
Entrecote
Rundersteak
Kipminutes
Visgerechten
Verse zalm
Verse makreel
Salades
Frisse zomerse salade
Aardappelsalade

Feestvarken Producties | Antwoordnr. 819 | 1800 WB Alkmaar | Tel (072) 520 30 21 | Fax (072) 520 30 16
Met dit formulier kunt u uw dinnergame bevestigen. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend retour via fax of via ons
gratis antwoordnummer. Wij raden u aan uw reservering eerst telefonisch af te stemmen
met ons kantoor. U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag, 09.00 - 17.30 uur.

RESERVERINGSFORMULIER - STRANDEVENEMENT
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon*:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon overdag*:

Mobiel nummer:

Fax:

E-Mail:

Datum evenement*:
Thema*:
Bijzonderheden:
Locatie*:
Arrangementsprijs*:

(per persoon)

Aantal personen*:

Servicekosten*:

(eenmalig)

Tijden*:

Arrangementskeuze*:

(minimaal 10 personen)
(op basis van 4 uur)

(indien meerdere arrangementen, s.v.p uw keuze aangeven)

*verplichte velden, a.u.b invullen

Akkoord klant

Akkoord Feestvarken Producties

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

Algemene reserveringsvoorwaarden
Indien uw reserveringsformulier door Feestvarken Producties in goede orde is ontvangen en akkoord is bevonden is de overeenkomst
tot stand gekomen en zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing op deze overeenkomst, tenzij anders vermeld.
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop, krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst, de eerste
horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen;
Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen;
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen;
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde betalen;
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen;
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen;
Betaling: 7 dagen voor aanvang dient het totale bedrag te zijn bijgeschreven op ABN AMRO rekeningnummer 46.28.51.087.

