
Het leukste kinderfeestje…
      …viert u bij de bakker!
N.B.: In verband met het coronavirus organiseren wij tot 1 oktober geen kinderfeestjes. Na deze datum 
staan wij natuurlijk weer te popelen om feestje te organiseren. Omdat we willen en moeten voldoen 
aan de richtlijnen van RIVM, hebben we ons aanbod vooralsnog enigszins aangepast. Zo kunnen er 
uitsluitend feestjes geboekt worden voor 6 kindjes per feestje (inclusief de jarige, exclusief maximaal 
2 begeleiders). Daarnaast houden we vooralsnog een minimale leeftijd van 6 jaar aan voor de deelne-
mers. De optie om de kinderen te laten schminken is vooralsnog verwijderd. Wij houden de situatie 
nauwlettend in de gaten en behouden de vrijheid om feestjes alsnog te annuleren indien de regels van 
RIVM (weer) worden aangescherpt. Wij danken u voor uw begrip.

*******************************************************************************************************************

Op zoek naar een leuke, originele invulling van een kinderfeestje? Waar kinderen nog lang over zullen napra-
ten? Kom naar de bakker! Want zeg nou zelf… welk kind houdt niet van koekjes bakken, taartjes maken of 
muffins versieren? En waar kun je dat beter doen dan bij de ambachtelijke bakker?!

Voor het gemak hebben wij een basisprogramma opgesteld. Maar, zoals u van ons mag verwachten zullen we 
het feest samen met u de verdere invulling geven die u en de jarige wensen. Komt voor de bakker, zeggen we 
dan!

Basisprogramma
Uiteraard ontvangen we de kinderen met een verjaardagstaart en een glaasje limonadesiroop. Tijdens het 
eten van de taart worden er liedjes gezongen voor de jarige en kunnen de kinderen hun cadeautjes aan de 
jarige geven. Vervolgens gaan we beginnen met de gekozen activiteit. U kunt kiezen uit 3 leuke activiteiten, 
afgestemd op bepaalde leeftijdscategorieën. Zo kunt u kiezen uit muffins versieren, koekjes bakken en taartjes 
maken. Na afloop mag iedereen z’n eigen baksel natuurlijk mee naar huis nemen. 

Extra mogelijkheden
Zoals gezegd: in overleg maken wij het programma helemaal op maat voor u en de jarige. Wilt u bijvoorbeeld 
een lunch met lekkere belegde broodjes aan het programma toevoegen? Geen probleem. Heeft u zelf nog 
wensen? Laat het ons gerust weten! Samen maken we er een mooi feest van.

Waar en wanneer?
De kinderfeestjes vinden plaats op woensdagmiddag (vanaf 12.30 uur of vanaf 15.30 uur) in onze winkel in de 
Nieuwstraat in Spijkenisse en op vrijdagmiddag (vanaf 15.30 uur) in onze winkel aan het Veerplein in Vlaardin-
gen. In beide winkels hebben we aparte ruimtes die natuurlijk feestelijk versierd worden. Het feestje zal onge-
veer 1,5 uur duren.

Kosten en contact
Het basisprogramma kost €12.50 per kind. Voor de begeleiders (maximaal 2) worden geen basiskosten bere-
kend, maar eventuele consumpties van begeleiders worden wel doorberekend. Wilt u een kinderfeestje aan-
vragen? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@bakkervoskamp.nl  U kunt ook vast 
het bijgevoegde aanvraagformulier invullen en naar ons e-mailen. 

Met feestelijke groet,
Meesterbakker Voskamp



Aanvraagformulier Kinderfeestje
N.B.: Dit is een aanvraagformulier. Wij zullen naar aanleiding van dit door u ingevulde formulier con-
tact met u opnemen over de mogelijkheden. Er is sprake van een definitieve boeking als onze mede-
werkers u een bevestiging hebben gestuurd.

Gegevens contactpersoon
Naam   : _______________________________________________________________
Adres   : _______________________________________________________________
Postcode  : _______________     Plaats: ________________________________________
Telefoonnummer : _______________________________________________________________
E-mailadres  : _______________________________________________________________

Gewenste datum en tijd kinderfeestje
Keuze 1  : _______________________________________________________________
Keuze 2  : _______________________________________________________________

Let op! Indien de gewenste datum op een woensdag valt, zal het feestje plaatsvinden in onze winkel 
in de Nieuwstraat in Spijkenisse van 12.30 tot ongeveer 14.00 uur of van 15.30 tot ongeveer 17.00 
uur. Indien de gewenste datum op een vrijdag valt, zal het feestje plaatsvinden in onze winkel aan het 
Veerplein in Vlaardingen van 15.30 tot ongeveer 17.00 uur. 

Omvang kinderfeestje
Aantal kinderen, inclusief jarige : _____6__________________________
Aantal volwassenen/begeleiders (maximaal 2) : _______________________________

Details jarige
Naam jarige  : ___________________________________________   jongen/meisje
Geb.datum jarige : _______________________________________________________________
Hobby’s/ interesses jarige : __________________________________________________________

Basisprogramma kinderfeestje €12.50 per kind
l Ontvangst met taart en limonadesiroop.
l Keuze uit één van onderstaande activiteiten.
l Meenemen van de gemaakte lekkernij.
l Onbeperkt drinken (limonadesiroop).



Keuze activiteit kinderfeestje
q Muffins versieren (doelgroep 6 jaar). 
q Koekjes bakken (doelgroep 6-8 jaar).
q Taartjes maken (doelgroep 7-10 jaar).

Uitbreiding op het kinderfeestje, tegen (nader te bepalen) meerprijs
q Met eten van een broodje of snack. Wensen: _________________________________________
       _____________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________
.q Andere wensen: _______________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________

Overige mededelingen (denk aan allergieën)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mogen wij foto’s van het kinderfeestje plaatsen op onze sociale media kanalen?
q Ja
q Nee

Gaat u akkoord met bijgaande Algemene Voorwaarden die wij hebben opgesteld ten aanzien 
van kinderfeestjes?
q Ja
q Nee



Algemene voorwaarden
Ten aanzien van de organisatie van kinderfeestjes hebben wij de volgende algemene voorwaarden 
opgesteld. 

l De deelnemers maken overheerlijke producten volgens de gekozen activiteit.
l De kinderen krijgen hun zelfgemaakte lekkernij mee naar huis. 
l 6 deelnemers, inclusief de jarige. Daarnaast maximaal 2 begeleiders. Feestjes voor minder  
      dan 6 deelnemers zijn wel te boeken, maar er dient dan voor 6 personen betaald te worden.
l Duur van een kinderfeestje is 1,5 uur. 
l De basiskosten per deelnemend kind bedragen €12.50. Daarbij komen de eventuele kosten voor 
      extra wensen. Voor begeleiders worden geen basiskosten berekend. Wel worden eventuele 
      consumpties van de begeleiders doorberekend.
l U bent zelf verantwoordelijk voor (het aangeven van) eventuele allergieën en het voorkomen van  
      allergische reacties.
l Reserveren kan via de mail: u kunt het aanvraagformulier e-mailen naar info@bakkervoskamp.nl
l Een reservering is pas definitief wanneer u hiervan per e-mail een bevestiging heeft ontvangen  
      van onze medewerkers.
l Het aantal deelnemers bij reservering is bindend voor de prijs.
l Wij verzoeken u minimaal 2 weken van tevoren te reserveren. Uiteraard hangen de mogelijk-
      heden af van de beschikbaarheid. 
l Annulering of wijziging van aantallen of programma dienen uiterlijk 2 dagen van tevoren bij ons 
      binnen te zijn. 
l Bij annulering 2 dagen of korter van tevoren zijn wij genoodzaakt reeds gemaakte kosten bij u in  
      rekening te brengen.
l Deelnemers (kinderen en begeleiders) mogen niet aan apparatuur in de winkel komen.
l Tijdens het kinderfeestje dienen de deelnemers (kinderen en begeleiders) in de ruimte van het 
      feestje te blijven. Dit omdat er in de winkel klanten geholpen worden en er (achter de balie) met 
      hete ovens gewerkt wordt. 
l De begeleiders zijn eindverantwoordelijk als het gaat om het houden van orde in de groep.
l Meesterbakker Voskamp kan het kinderfeestje te allen tijde onderbreken indien er kinderen bij 
      zijn die niet tot de orde geroepen kunnen worden (uiteraard zullen er eerst de nodige waarschu-
      wingen aan vooraf gaan).
l Vanwege drukte in de winkels is het niet mogelijk om kinderfeestjes te boeken voor in december 
      of de eerste week van januari.


