
Afspraken  

- De thema kist is met veel liefde en zorg gemaakt. Ik ga er vanuit dat er ook met 
zorg mee wordt omgegaan. 

- De thema kist kost €60,- euro en je betaald een borg van €40,- euro. Zodra de 
betaling incl. borg is volbracht ontvang je de handleiding.  

- Een dag voordat het feestje begint kan je de thema kist ophalen op afspraak. (De 
kist kan ook worden bezorgd in de regio voor €10,- euro) 

- De dag na het feestje breng je de thema kist weer terug op afspraak. (De kist kan 
ook worden opgehaald in de regio voor €10,- euro) 

- Wil je de thema kist langer huren, dan kan dit voor €25,- euro per dag. 

- De limonadekan, borden, bekers, bestek en placemats graag weer schoon retour. 
De borden, bekers en bestek kunnen in de vaatwasser. 

- De kostuums en tafelloper worden gewassen door Huisje Tuintje Feestje. 

- Er kan natuurlijk altijd iets beschadigd zijn of kapot gaan. Dit wordt door Huisje 
Tuintje Feestje beoordeeld. Bij het inleveren van de thema kist wordt dit door jou 
gemeld en worden de vervangings- en/of herstelkosten van de borg afgehaald. 

- Alles uit het knutselpakket mag worden gebruikt. Hetgeen wat over is en her 
gebruikt kan worden gaat weer retour.  

- Zodra alles volledig is ingeleverd, ontvang je de borg terug via internet bankieren. 

- Huisje Tuintje Feestje stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel wat is 
opgelopen tijdens het feestje door het gebruik van de materialen uit de thema 
kist. 

- Je belooft het draaiboek niet uit de delen of her te gebruiken voor andere 
doeleinden. 

- Je mag ten alle tijden foto’s of filmpjes van het feestje op social media gebruiken 
met de vermelding van @huisje_tuintje_feestje. Let op dat je altijd toestemming 
vraagt aan de ouders van de kinderen. 

- Je kunt tot 1 week voor verhuur van de thema kist kosteloos annuleren. Kosten 
bij annulering van 1 week tot op de dag van de huurdatum bedraagt €25,- euro. 



Prijzen

www.huisjetuintjefeestje.nl | info@huisjetuintjefeestje.nl | 0643995011  

-Thema kist 6 personen - €60,- euro (3 dagen) 

-Thema kist extra dag - €25,- euro 

-Borg - €40,- euro 

-Extra kind - €5,- euro per kind (max. 10 kinderen) 

-Goody bag €4,- euro per kind 

-Bezorgen in de regio - €10,- euro  

-Begeleiding van het feestje €200,- euro 
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