Oud Hollandse Spelen

4 personen: Verdedig je eigen
2 doelen. Wordt er gescoord in
jouw doel dan heb je een
strafpunt.

Trek met de touwtjes de
knikker in het houdertje
omhoog. Hoe hoger hoe meer
punten.

Probeer door beide stokken
naar buiten te bewegen de bal
naar voren te laten rollen.

Probeer in zo’n kort mogelijke
tijd met de metalen ring aan de
andere kant van de spiraal te
komen.

(Frans: Luchtbal) Schiet met de
keu de ballen in de vakken.

Schiet met de keu de bal via
het schansje in het netje.

Hengel de 9 haken van de ene
naar de andere kant binnen 3
minuten.

Via het plankje vliegen 6
shuttles in de gaten. Hoe
verder naar achteren hoe meer
punten.

Sjoel met 15 kleine schijven via
de elastische band de grote
schijf naar de 100.

Zet de schijven op de zijkant en
rol ze in de vakken.

Verdedig je eigen doel en
maak een goal bij de
tegenstander.

Leg het doolhof onderin de
spiegel kast en trek met de stift
het parcours over.

Rol de bal via de plank zo ver
mogelijk naar achteren. Blijf in
evenwicht balans via de knop.

Probeer met stokje de bal van
de staart naar de kop te
begeleiden.

Schuif de 30 sjoelstenen in de
4 vakken.

Gooi de 6 ringen om de
uitstekende haken heen.

Maak 4 op 1 rij diagonaal,
verticaal of horizontaal.

Gooi met de 2 ballen de grote
kegels om.

Pak zoveel mogelijk stokken
zonder de rest te laten
bewegen.

Schiet de 5 knikkers 1 voor 1
via het startpunt in de punten
houders.

Beweeg voorzichtig de houten
staaf zo dat balletje van boven
naar beneden beweegt.

Hengel de witte schijf over de
stok op het plankje.

Probeer in 1 keer de kegeltjes
met de bal omver te werpen.

Maak 4 op 1 rij diagonaal,
verticaal of horizontaal.

Bedrag
€ 495,- 4 uur. Exclusief 21% BTW.
€ 95,- per uur extra. Reiskosten tot 100 km. inbegrepen, daarna € 0,35 per km.
Dit betekent inclusief reiskosten tot 100 km., af- en afbouwtijd én (maximaal) 4 uur lang spelen met 2
personen begeleiding in klederdracht! Deze prijs geldt ook bij minder uren.
Begeleiders
Waarom betalen voor begeleiders ipv alleen de spelen? Ons personeel is gekleed in klederdracht
naar keuze, zij spelen zelf mee en leggen de spelregels uit, hun aanwezigheid zorgt meteen voor een
juiste sfeer, zij maken praatjes met uw gasten en gaan met hen op de foto. Plus u hoeft zelf niet te
sjouwen en te vervoeren, dat doen wij allemaal voor u.

Boekingsproces Stappenplan
Stap 1:
Offerte/ Informatie.
Stap 2:
Lees meer over ons bedrijf, onze uitvoer en bijzonderheden van het boekingsproces.
Onze Algemene Voorwaarden vindt u op www.oudhollandsentertainment.nl/voorwaarden.php
Stap 3:
Bij het definitief maken van deze vrijblijvende optie ontvangt u heel hip, digitaal een contract. Een
getekend exemplaar zien wij graag binnen maximaal 5 werkdagen retour.
Daarna volgt een door ons getekend exemplaar. Check "Uw Kennismaking met Ons" welke gegevens
wij nodig hebben.
Stap 4:
Ongeveer een maand voor uitvoerdatum ontvangt u de factuur. Wij hanteren een uiterlijke
betalingstermijn van 14 dagen vóór uitvoerdatum.
Vermeld bij stap 2 eventuele referentie of kostenplaats nummer.
Inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden expliciet afgewezen. Check daarom intern vóóraf of u
hieraan kunt voldoen.
Op uw verzoek kan dit ook een Rabobank Betaalverzoek zijn of scannen van een QR code.
Stap 5:
De uitvoering – verzorging door ons van uw boeking.
Met veel plezier en passie gaan wij dit entertainment voor u uitvoeren.
Stap 6:
Evaluatie

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

www.funenpartymatch.nl
www.oudhollandsentertainment.nl

