Reserveringsformulier
Dit formulier graag ondertekend versturen naar: Weena 745, 3013 AL Rotterdam of per mail
info@miniworldrotterdam.com.

Datum bezoek

: ………-………-………

Betreft

: ……….……….………

Aantal personen

: ………………………..

Tijd van aankomst

: …………………… uur

Verwachte eindtijd

: …………………… uur

Tijdstip koffie & gebak

: …………………… uur

Start rondleiding

: 13:00u / 14:00u

Tijdstip lunch / diner

:……………………..uur

Betaling

:……………………(Factuur / op dag zelf)

(Familie uitje / bedrijfsuitje / anders…)

Uw gegevens
Naam

: ……………………………………………….………………………………….. M/V

Adres

: …………………………………………………………………………………………

Postcode+plaats

: ………………………………………………………………………………………….

Telefoon / E-mail

: ………………………………………………………………………………………….

Arrangementen
Hondekop

Kinderen 3 t/m 11 jaar

Toegangsprijs
Welkomstdrankje
Speurtocht

Volwassenen

….x € 13,20

n.v.t.

….x € 17,60

….x € 21,30

….x € 19,40

n.v.t.

Sprinter
Toegangsprijs
Welkomstdrankje
Rondleiding

Koploper

Toegangsprijs

Welkomstdrankje
Rondleiding
Speurtocht

Losse entree volwassene

… x € 14,70

Losse entree kind

… x € 10,50

Losse entree volwassene bij meer dan 15 personen

… x € 13,23

Losse entree kind > 15 personen

… x € 9,45

Koffie, appelgebak & Slagroom

… x € 5,75

Kidsmenu: lunchbox met patatjes, een warme snack (kroket, frikadel, kaassoufflé
of kipnuggets), een pakje wicky of capri sun en een kleinigheidje.

… x € 6,50

Lunch: 2 broodjes ham/kaas, soep, 1 kroket en 2 drankjes (koffie, thee of melk)

… x € 14,85

Lunch luxe: 2 pistoletjes divers beleg, soep, 1 kroket en 2 drankjes (koffie, thee of melk)

… x € 19,80

Maaltijdbuffet: Patatjes / Saté stokjes / Frikadellen en kipnuggets / Stokbrood en
kruidenboter

… x € 25,50
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Voorwaarden:
-

Bij de arrangementen is reeds een reductie van 10% inbegrepen.
Groepskorting vanaf 15 personen 10% per persoon: alleen van toepassing op losse entree.
Speurtocht geschikt vanaf 5 jaar.
Bij grote groepen kan de rondleiding worden veranderd in een presentatie.
Gelieve de gegevens volledig in te vullen. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zie: www.miniworldrotterdam.com.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Bij grote arrangementen kan een aanbetaling van 75% gevraagd worden, te betalen uiterlijk 1 week voor het
arrangement.
Bij het annuleren van een arrangement korter dan 1 week van te voren, worden administratiekosten in rekening
gebracht van €25 en eventuele gemaakte kosten bij de horeca van bestelde producten doorberekend.

Toelichting op de mogelijkheden
Welkomstdrankje
Koffie, thee, fris
Rondleiding achter de schermen
Met een rondleiding van 45 minuten neemt u een kijkje achter de schermen en wordt er verteld hoe de
miniatuurwereld tot stand is gekomen. U komt met beide rondleidingen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn
voor publiek.
NB: Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is een rondleiding achter de schermen mogelijk. Voor kleine kinderen
(tot ca. 4 jaar ) is het af te raden.
Speurtocht
Wat ga je doen bij de speurtocht? Om te beginnen ga je lekker rondneuzen in de miniatuurwereld. Het is een complete
modelwereld. Je kunt er van alles zien. Vervolgens krijg je een aantal vragen/opdrachten die je zelf moet uitvoeren.

Datum:

Handtekening:

