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Do it with passion or not at all !

KINDERPARTY CONCEPTS

Geef ons carte blanche en wij zorgen voor een kinder-event om nooit meer te vergeten.
Vergeet traditionele kinderfeesten. Het Savooi-team gaat niet voor brons, maar zorgt dat
uw kind goud behaalt! Voor een kinderfeest met een grote plakfactor moet je bij ons zijn:
wij werken volledige concepten uit van A tot Z
AANBOD

COSTUM-MADE FOR KIDS

DECOR & AANKLEDING

COSTUM-MADE FOR KIDS (MAATWERK VOOR UW EVENT)

BESCHRIJVING:
Verjaardagsfeest, trouwfeest, bedrijfsfeest, … Geef ons een budget en wij zorgen voor een
onvergetelijk feest voor de kinderen. Wij werken alle kinderfeesten uit van A tot Z.
Decoratie + animatie voor alle leeftijden en jongens & meisjes.
DECOR & AANKLEDING van uw events

BESCHRIJVING:
We maken decors op maat van uw event. Of je kan gebruik maken van onze decors. We
zorgen ervoor dat ieder event uniek is!

AANBOD
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Decor op maat van uw event (na overleg met
klant)
Showboog volwassenen met witte verlichting
(H= 2,45m B= 1,22m)
Showboog kinderen met gekleurde
kermisverlichting
(H= 1,55m B= 0,78m)
Partytents, theaterdoeken, …
Alles is mogelijk. Laat van u horen!
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PRAKTISCH
 Technische en praktische afspraken worden met de klant besproken. Reservatie
van opdrachten dienen minimaal 2 maand voor de dag van het event te gebeuren.
 Onze decorstukken worden getransporteerd in Peugeot Expert. Wanneer de
decorstukken groter zijn dan: een lengte van 2,25m & een hoogte van 1,44m. Zijn
wij genoodzaakt om extra transportkosten door te rekenen aan de klant.
 Wanneer er verlichting wordt voorzien als decor vragen wij een stekker te
voorzien. 230V 16A
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanaf 3 uur. We vertrekken hiervoor vanuit
Gent.
 We bouwen onze decors zelf op. Opbouw is inbegrepen in de prijs.
 De medewerkers komen ongeveer 45 à 30 minuten vóór aanvang van de animatie.
Gelieve één (of meerdere) gratis parkeerplaats(en) dicht bij het event te voorzien,
om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan
parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
 Je kan onze medewerkers altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grotere
opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme
maaltijd aangeboden.
 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.
Algemene info
 Wij komen pas naar een opdracht nadat wij een ondertekend contract terug
hebben.
 Wij vragen een voorschot van 30% voor opdrachten groter dan 3000€ (excl. BTW)
 Verdere contractuele afspraken kan u terug vinden in het contract.
 It all started with a dream…in onze prijs is inbegrepen de Savooi-service van al onze
medewerkers, onze boekhouder, onze webmaster, onze lay-outer, onze
Savooimobiel, onze creatieve inspirerende maak- en oefenavonden, onze
opleiding, onze repetities, onze decorbouw,materiaalschade, onze
verplaatsingskosten, onze prospectie, onze bijdrage aan ‘vadertje staat’,… .
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