
 

Crazy Circus Party 
 
Algemeen  
   
Omschrijving Crazy Circus  Vind jij het ook zo leuk om een echte clown te zijn, wil jij ook 

kunnen goochelen, leeuwen temmen of kunsten uitvoeren 
als een echte acrobaat? Dan hoor jij in het Circus thuis! 

Leeftijdscategorie  5 t/m 12 jaar Deze party is voor jongens en meisjes van 5 t/m 12 jaar  
Duur Draaiboek 180 minuten   
Party omschrijvingen  
Party Prijs  Omschrijving 
1. Party kist 
 

€ 45,00 incl. - Draaiboek voor een crazy circus party van 3 uur incl. 
circus spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Circus versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 

5. All-inclusief 
 

€ 85,00 incl. - Party zoals omschreven in party 1 inclusief een uitgebreid 
traktatiepakket met een bijpassende taart, luxe hapjes en 
drankjes 
 

Inhoud pakketen  
Pakket  Omschrijving  
Verkleed pakket 8 clownkostuums  
Versier pakket Blauw tafelkleed, rood servies, vlaggenlijn, rode, blauwe en gele ballonnen, 

mini circustent en een cd met muziek 
Traktatie pakket 1  Cup cake pakket, ijssnoepjes en rode limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende circus taart, luxe hapjes en drankjes  
 

Ik hou van Holland party 
 
Algemeen  
   
Omschrijving Ik hou van 

Holland  
Vind jij de oer Hollandse gezelligheid ook helemaal te gek! 
Met spellen zoals koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen en 
ezeltje prikje is dit de party voor jou.  

Leeftijdscategorie  5 t/m 12 jaar Deze party is voor jongens en meisjes van 5 t/m 12 jaar  
Duur Draaiboek 180 minuten   
Party omschrijvingen  
Party Prijs  Omschrijving 
1. Party kist 
 

€ 45,00 - Draaiboek voor een ik hou van Holland party van 3 uur 
incl. Hollandse spellen, een knutselopdracht en traktatie tips  
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Hollands versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 

5. All-inclusief 
 

€ 85,00 - Party zoals omschreven in party 1 inclusief een uitgebreid 
traktatiepakket met een bijpassende taart, luxe hapjes en 
drankjes 

Inhoud pakketen  
Pakket  Omschrijving  
Verkleed pakket 8 Holland outfits  
Versier pakket Wit tafelkleed, rood en  blauw servies, vlaggenlijn, rode, blauwe en witte 

ballonnen, Holland vlag en een cd met muziek 
Traktatie pakket 1  Cup cake pakket, ontbijtkoek en rode limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende Holland taart, luxe hapjes en drankjes  
 


