
 
 

Soldaten Bootcamp Party  
 

Algemeen  
   
Omschrijving Soldaten bootcamp 

party 
Roep al je soldaten vriendjes bij elkaar voor dit 
avontuurlijke feest. Als echte soldaten ga je op missie en 
speel je verschillende bootcamp spellen om zo je medaille 
te verdienen als echte helden. 

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 btw 
 
  

- Draaiboek voor een soldaten party van 3 uur inclusief 
soldaten spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Soldaten versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 

4. All-inclusief 
 

€ 85,00 incl btw  - 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 camouflage shirts, 8 legerpetten, 8 drinkflessen, camouflage schmink 
Versier pakket Groen tafelkleed, zwart servies, camouflage vlaggenlijnen, zwart en groene 

ballonnen, camouflagenet, soldatenpoppetjes en een cd met muziek 
Traktatie pakket 1  Cupcake pakket, knakworstjes en groene limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende soldaten taart, luxe hapjes en drankjes  

Bel voor meer informatie of voor reserveringen naar: +31 (0)6 1441 1451 
 

Vette Voetbal Party 
 

Algemeen  
   
Omschrijving Vette Voetal Party Doe jij niets liever dan tegen een bal trappen en is voetbal 

jou lust en je leven? Nodig je vriendjes dan uit voor deze te 
gekke voetbal party.  

Leeftijdscategorie  5 t/m 12 jaar Deze training 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 btw  
 
  

- Draaiboek voor een vette voetbal party van 3 uur incl. 
voetbal spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Voetbal versierpakket,verkleedpakket en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 

4. All-inclusief 
 

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

Inhoud pakketen  
Pakket  Omschrijving  
Verkleed pakket 8 voetbal shirts en supporter materiaal   
Versier pakket Wit tafelkleed, zwart servies, voetbal vlaggenlijn, witte en zwarte ballonnen, 

grasmatten en een cd met voetbal muziek 
Traktatie pakket 1  Jelly Beansin de kleuren wit en groen, drop en groene limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende voetbal taart, luxe hapjes en drankjes  

Reserveren kan telefonisch via +31 (0)6 14411451 of per mail via: info@sportactivity.nl 
 


