Aanvraagformulier 2018

AnimatieTeam.nl
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Website

Vakantieperiodes (kruis/geef aan wat van toepassing is)
* Regio: NL= Nederland, N= Noord, M= Midden, Z= Zuid, B= België, D= Duitsland.
Periode

Data

Regio*

Medewerker(s) Leider
Geef aantal aan

Voorjaarsvakantie ☐
☐
☐
Paasvakantie
☐
☐
Pasen
☐
Meivakantie
☐
☐
Hemelvaart
☐
Pinksteren
☐
Zomervakantie
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Herfstvakantie
☐
☐
☐
Kerstvakantie
☐
Oud & nieuw
☐

Zat. 10-2 t/m vrij. 16-2
Zat. 17-2 t/m vrij. 23-2
Zat. 24-2 t/m vrij. 2-3
Zat. 24-3 t/m vrij. 29-3
Zat. 30-3 t/m vrij. 6-4
Zat. 30-3 t/m ma. 2-4
Vrij. 27-4 Koningsdag
Zat. 28-4 t/m vrij. 4-5
Zat. 5-5 t/m zon. 11-5
Zat. 19-5 t/m vrij. 25-5
Zat. 30-6 t/m vrij. 6-7
Zat. 7-7 t/m Vrij. 13-7
Zat. 14-7 t/m vrij. 20-7
Zat. 21-7 t/m vrij. 27-7
Zat. 28-7 t/m vrij. 3-8
Zat. 4-8 t/m vrij. 10-8
Zat. 11-8 t/m vrij. 17-8
Zat. 18-8 t/m vrij. 24-8
Zat. 25-8 t/m vrij. 31-8
Zat. 13-10 t/m vrij. 19-10
Zat. 20-10 t/m vrij. 26-10
Zat. 27-10 t/m vrij. 2-11
Zat. 22-12 t/m vrij. 28-12
Zat. 29-10 t/m vrij. 4-1-‘19

ja/nee

Animatie
programma*
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AnimatieTeam.nl
Mors 15
7151 MX EIBERGEN
info@animatieteam.nl
www.animatieteam.nl
Tel. 0545 – 472 845

AnimatieTeam.nl
is een merknaam
van Sportwijzer
AnimatieTeam.nl
is een merknaam
van SportwijzerBV
BV

Animatieprogramma’s
Programma 1: Basis
Bij het afnemen van het basis animatieprogramma met vier activiteiten per dag, ontvangt u ons sport- en spelpakket in
bruikleen. Deze programma’s ontvangt u digitaal van ons en kunt u naar wens aanpassen en personaliseren.
Programma 2: Themaweek
Kies uw favoriete thema’s en ontvang per themaweek een animatieprogramma bestaande uit vier activiteiten per dag.
Deze themaweken kunt u zelf naar wens aanpassen en personaliseren. Enkele voorbeeld thema’s zijn: Griezelen,
Superhelden, dieren, back to the nature, piraten, country- & western, Olympische (Winter) Spelen, wereldreis,
showbizz, etc.
Programma 3: Op maat
Bij het afnemen van dit animatieprogramma met vier activiteiten per dag, ontvangt u ons sport- en spelpakket in
bruikleen. Dit programma wordt op maat gemaakt, speciaal gericht op de faciliteiten op en om uw park.
Daarbij wordt de vormgeving en lay-out van het programma gepersonaliseerd met uw bedrijfsgegevens.
Programma 4: Luxe op maat
Bij afname van het ‘luxe op maat’ animatieprogramma met vijf activiteiten per dag en twee themadagen per week,
ontvangt u ons sport- en spelpakket in bruikleen. Dit programma wordt op maat gemaakt, speciaal gericht op de
faciliteiten op en om uw bedrijf en wordt de vormgeving en lay-out gepersonaliseerd met uw bedrijfsgegevens.

Opmerkingen:
Indien uw aanvraag afwijkt van de weergegeven vakantieperiodes of wanneer u ons informatie wenst te verschaffen
waar wij bij uw aanvraag rekening mee dienen te houden, verzoeken wij u dat aan te geven in onderstaande ruimte.

Algemeen:
Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, ontvangt u van ons een offerte voor de door u opgegeven diensten.
Dit formulier kunt u per post of per mail sturen naar onderstaand adres:

AnimatieTeam.nl
Mors 15
7151 MX EIBERGEN
info@animatieteam.nl
www.animatieteam.nl
Tel. 0545 – 472 845

AnimatieTeam.nl is een merknaam van Sportwijzer BV

