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BUFFETTEN 

ONTBIJTBUFFET

Vers gebakken oerbrood 

Vers gebakken broodjes 

Vers gebakken croissant 

Beschuit, ontbijtkoek, crackers 

Vleeswaren 

Kaassoorten 

Zoetwaren 

Gekookt ei 

Roerei 

Ontbijtspek 

Tomaat en komkommer 

Verse fruitsalade 

Yoghurt, muesli en cruesli 

Koffie en thee 

Melk en karnemelk 

Jus d’orange en appelsap 

LUNCHBUFFET

Vers gebakken oerbrood 

Vers gebakken broodjes 

Zachte bolletjes 

Beschuit, ontbijtkoek, crackers 

Yoghurt, muesli en cruesli 

 

Vleeswaren 

Kaassoorten 

Zoetwaren 

Twentse  rundvleessalade 

Tomaat en komkommer 

 

Warme snack 

Verse fruitsalade 

Koffie en thee 

Melk en karnemelk 

Jus d’orange en appelsap 

TWENTSE KOFFIETAFEL

Vers gebakken oerbrood 

Vers gebakken broodjes 

Vers gebakken croissant 

Twents krentenbrood 

Beschuit, ontbijtkoek, crackers 

Yoghurt, muesli en cruesli 

 

Vleeswaren 

Kaassoorten 

Zoetwaren 

Twentse rundvleessalade 

Carpaccio 

Tomaat en komkommer 

 

Warme snack 

Huisgemaakte soep  

Verse fruitsalade 

Koffie en thee 

Melk en karnemelk 

Jus d’orange en appelsap 

HIGH TEA

Bouillon 

Luxe belegde sandwiches (2 p.p.) 

Gevulde wrap 

Luxe belegd mini broodje 

 

Mini quiche  

Scones | clotted cream | jam 

Mini zoetigheden 

Muffin 

Verse fruitsalade 

Vers geslagen room 

Thee van de theekaart 
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BUFFETTEN 

ERVE CLASSIC

KOUD 

Gerookte forel | kruidencrème 

Garnalen 

Parmaham | meloen 

Carpaccio | mosterd | zontomaat 

Twentse rundvleessalade 

Koolsalade 

Stokbrood 

Diverse sauzen 

WARM 

Biefpuntjes | Stroganoffsaus 

Varkens | saté 

Schnitzel | champignons | ui 

Aardappelgratin 

Friet 

 

 

ERVE DE LUXE

KOUD 

Gerookte zalm | crème wasabi 

Gemarineerde gamba’s 

Parmaham | bundelzwam | appel | noten 

Carpaccio | mosterd | zontomaat 

Twentse rundvleessalade 

Koolsalade 

Oerbrood  

Diverse sauzen 

WARM 

Diamanthaas | jus van shiitake 

Varkens rib eye  | vadouvan | grove mosterd 

Maïshoender | kurkuma | basilicum 

Rozemarijn aardappelen 

Aardappelgratin 

Seizoensgroenten 
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BUFFETTEN 

HET TWENTSE ERF

Varkenshaas | saté 

Rundergehaktballetjes | Stroganoffsaus 

Kip | tomaat | courgette | aubergine 

Gebakken aardappelen 

Friet 

Seizoensgroenten 

Gemengde salade 

Rauwkostsalade 

Stokbrood  

Diverse sauzen 

ERVE CLASSIC

Maishoender | teriyaki 

Varkenshaas | saté 

Biefstukpuntjes | pepersaus 

Gebakken aardappelen 

Friet 

Seizoensgroenten 

Gemengde salade 

Rauwkostsalade 

Stokbrood  

Diverse sauzen 

ERVE DE LUXE

Biefstukpuntjes | pepersaus 

Kophaas | shiitake 

Dorade | groene kruidensaus 

Aardappelgratin 

Friet 

Seizoensgroenten 

Gemengde salade 

Rauwkostsalade 

Stokbrood  

Diverse sauzen 

 

WINTERBUFFET VAN HET ERF

Stamppot boerenkool 

Stamppot wortel 

Stamppot zuurkool 

 

Speklap  

Rookworst 

Gemarineerde spareribs  

Jus 

 

Augurk, piccalilly 

Amsterdamse uitjes  

Azijn en mosterd  

Appelmoes 
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BUFFETTEN 

ITALIAANS BUFFET ERVE CLASSIC

Koude gerechten 

Salade Caprese  

Gemengde Italiaanse salade 

Italiaanse dressing 

Warme gerechten 

Bolognesesaus | rundergehakt 

Carbonara saus | beenham | spekjes 

Vegetarische lasagne 

Pasta 

Overige 

Geraspte Grana Padano  

Ciabatta 

Tapenade 

Olijven en olijfolie  

ITALIAANS BUFFET  ERVE DE LUXE

Koude gerechten 

Salade Caprese  

Antipasti plank  

Carpaccio 

Vitello tonato 

 

Warme gerechten 

Kalfssukade | salie 

Bife de Tira | saus van gepofte paprika 

Rode mul | risotto | pesto 

Tagliatelle | basilicum |  Parmezaanse 

kaas 

Overige 

Geraspte Grana 

Padano 

Ciabatta 

Tapenade 

 

BOURGONDISCH BUFFET VAN HET ERF

Koude gerechten 

Gerookte forel  

Boeren paté | vijgencompote 

Charcuterie plank 

Kaasplank 

Rauwkost 

Twentse rundvleessalade 

Warme gerechten 

Ribeye | Stroganoffsaus 

Mini beenham | pulled pork | grove 

mosterd 

Sweet barbecue ribs 

Gemarineerde zalm | citroen | stroop 

 

Overige 

Rozemarijn aardappelen 

Friet 

Seizoensgroenten 

Oerbrood 

Diverse sauzen 
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VEGETARISCH BUFFET VAN HET ERF

Koude gerechten 

Bietensalade | kaas | zilver-ui | 

appel 

Gemengde salade 

Koolsalade 

Caprese salade 

Warme gerechten 

Risotto | paddenstoelen  

Gevulde wrap 

Samosa  

Gegrilde tofu 

Vegetarische lasagne  

Polenta van tomaat 

 

Overige 

Oerbrood 

Kruidenboter 

Pesto  

Tomatenchutney  

Aardappelgratin 
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BARBECUES 

HET TWENTSE ERF

Shaslick 

Barbecueworstje 

Gemarineerde speklap  

Hamburger  

Spareribs 

Friet 

Twentse rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

Gemengde salade 

Stokbrood  

Diverse sauzen 

ERVE CLASSIC

Rib eye 

Beefburger 

Varkenshaasspiesje 

Gemarineerde kipfilet 

Gamba spies 

Friet 

Twentse rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

Gemengde salade 

 

Stokbrood 

Diverse sauzen 

Saté saus 

ERVE DE LUXE

Ribeye  

Kalfsoester  

Varkensoester 

Kip pincho 

Gamba spies 

Friet 

Twentse rundvleessalade 

Salade Caprese  

Rauwkostsalade 

Stokbrood 

Diverse sauzen 

Saté saus 
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DESSERTBUFFETTEN 

IJSCOKAR 

Verschillende soorten roomijs 

Verse fruitsalade 

Vers geslagen room 

Nootjes 

IJswafels en ijshoorns  

Zoete sausjes 

 

DESSERTBUFFET 

Crème brûlée 

Luxe ijstaart 

Bavarois 

Glaasje panna cotta 

 

Verse fruitsalade 

Vers geslagen room 

Zoete sausjes 
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HAPJES 

HAPJES VAN HET ERF - 2x warm, 2x koud

Kaaspuntje 

Stokbroodje Forel 

Stokbroodje Brie 

Stokbroodje Zalm 

 

Gevulde wrap 

Bittersnacks 

Gehaktballetje 

LUXE HAPJES VAN HET ERF - 3 hapjes p.p.

Koud 

Partybroodje zalm  

Partybroodje forel  

Partybroodje botervis 

Partybroodje parmaham 

Partybroodje gerookte eend 

Partybroodje runderham  

Wrap mozzarella 

 

 

Warm 

Bittersnacks 

TAPAS HAPJES VAN HET ERF

Koud 

Partybroodje zalm | tapenade 

Partybroodje forel | kruidencrème 

Partybroodje vitello tonato 

Partybroodje brie | zontomaat 

Parmaham | meloen 

Venkelsalami | roomkaas | olijf 

 

Warm 

Kip pincho 

Spaanse  gehaktballetjes 

Mini chipolata’s 
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ACTIVITEITEN  

PUBQUIZ      

De quiz master zorgt voor een gezellige avond met vragenrondes, muziek- en fotorondes. Naast 

eeuwige roem kunnen we ook onderling een prijsje beschikbaar stellen voor het winnende team. De 

quiz kan ook, in overleg, persoonlijke gemaakt worden voor uw gezelschap. De quiz kan ook uitbreidt 

worden met twee typetjes, Bep en Toos, die naast de “serieuze”pubquiz ook een geweldige 

interactieve avond verzorgen.   

ZINTUIGENTOCHT

Onder begeleiding van een verhalenverteller maakt u een tocht waarbij al uw zintuigen geprikkeld 

zullen worden. Geschikt voor kleine groepen en voor een serieuze bezinning of een leuke 

onderbreking van een training of vergadering. Prijs is bij minimaal 10 deelnemers. 

SAGEN EN LEGENDENTOCHT

De bekende en minder bekende Twentse sagen en legenden zijn samengevat in een tocht waarin alles 

te beleven valt. De plankendragen van Duvelshof, de Witte Wieven, de sleuven in de kermuur van 

Oldenzaal, de non van Singraven, de dodenweg in de Lutte, alle verhalen worden vertaald. 

MOORD OP SINTERKLAAS

Dit verhaal speelt zich af een jaar na de moord op sinterklaas waarbij u op zoek gaat naar de daders 

van de moord. Dit verhaal is niet geschikt voor kinderen die nog geloven in het verhaal van 

sinterklaas. 

WIE HOUDT ER NOU NIET VAN DE KERSTMAN?

Dit verhaal speelt zich af rondom de Kerstdagen. De Kerstman- en vrouw komen lang omdat u iets te 

vieren heeft, wat u niet weet is dat iemand anders ook een Kerstman en zijn vrouw heeft ingehuurd. 

De Kerstmannen weten hier niet vanaf. Er is sprake van overspel, liefde, boosheid en onderlinge 

ruzies. Kortom één en al verwarring. Dit escaleert in een misdrijf waarbij gelukkig geen doden 

vallen. Voor u een opdracht om tijdens een speurtocht de onderlinge relaties duidelijk te krijgen. 

MOORDDINER  

Moorddiner speelt zich af in een van onze besloten ruimtes, waarbij u het spel speelt terwijl u aan 

tafel dineert. Wij serveren een viergangen diner waarbij er keuze is in het hoofdgerecht: vlees, vis of 

vegetarisch. Er wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen. Het spel loopt tussen de 

verschillende gerechten door.  

Argeloos gaat u, met uw gezelschap, eten in het restaurant. Wat uw gasten niet weten is dat de gehele 

bediening van het restaurant is overgenomen door de acteurs. Wat begint als een normaal en rustig 

diner zal naar verloop van tijd steeds verder escaleren. De eigenaar is handtastelijk naar zijn 

personeel. Personeelsleden hebben  meer interesse in de inhoud van uw handtasje dan in het 

uitserveren van het eten. Het lijkt wel of de serveerster een drankprobleem heeft. Naar mate de avond 

vordert gebeuren er steeds meer vreemde zaken met als uiteindelijk hoogtepunt… een moord! Als de 

politie is gearriveerd zal u de vraag worden voorgelegd: Wie heeft het gedaan, wie heeft een motief 

en kloppen de alibi’s 
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MOORDDINER IN COMBINATIE MET EEN PUBQUIZ 

Moorddiner met pubquiz speelt zich af in een van onze besloten ruimtes, waarbij u het spel speelt 

terwijl u aan tafel dineert. Wij serveren een viergangen diner waarbij er keuze is in het  

hoofdgerecht: vlees, vis of vegetarisch. Er wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen. Het 

spel loopt tussen de verschillende gerechten door. Tijdens het spel wordt er op een interactieve 

manier de pubquiz geïntroduceerd.  

U gaat met uw gezelschap een avondje lekker uit eten dat afgewisseld wordt met een pub quiz. Maar 

niets is wat het lijkt. Het eten is geweldig, de quiz is spannend, boeiend en enorm gezellig maar.. geef 

je ogen en oren goed de kost want er gebeuren vreemde dingen. Personeel dat het onderling met 

elkaar aan de stok krijgt, liefdes perikelen die ontaarden en uiteindelijk een moord. Door Alludens 

wordt op een dergelijke avond het hele restaurant overgenomen en naarmate de avond vordert 

ontstaan er steeds meer problemen. Na de moord blijkt ook de quiz master niet diegene te zijn die ze 

voorgeeft. Aan jullie de eer om de daders te ontmaskeren.. 

* Laat uw gasten vooral niet weten dat ze naar een moorddiner gaan maar in de waan dat het een 

normaal avondje dineren wordt met een gezellige pubquiz.  
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ACTIVITEITEN 

HET MYSTERIE VAN DE HULSBEKERWATERMOLEN 

Het mysterie van de Hulsbekerwatermolen speelt zich buiten op het Hulsbeek af waarbij u een tocht 

zult lopen. 

 

In 1748 was Lubbert Hulsbeek pachter van de Hulsbeker watermolen. Hij was een man die het niet 

zo nauw nam met de regels. Het is dan ook niet voor niets dat nadat Lubbert in 1749 het pachtrecht 

werd ontnomen de molen spoedig daarna moest worden afgebroken. Maar wat speelde er op de 

achtergrond. De liefde van Lubbert voor de mooie dochter van de Herenboer Achtervoorde. Of 

waren het de laatste vijf en halve stuiver die Lubbert moest meebetalen aan het oprichten van de galg 

buiten de stadsmuren van Oldenzaal. Laat u meevoeren in de tijd en los het mysterie op waarom 

Lubbert niet langer pachter kon blijven.  

 

Deze tocht kunt u uitbreiden met een verrassingsbuffet met vlees, vis en vegetarische gerechten of u 

kunt kiezen voor een barbecue. Indien gewenst, is ieder buffet of barbecue mogelijk in combinatie 

met het spel. 

MOORDTOCHT  “DE RECONSTRUCTIE” 

De moordtocht  speelt zich buiten op het Hulsbeek af waarbij u een tocht zult lopen. 

 

Wij nemen u mee naar het jaar 1920. In dat jaar werd er op het toenmalige Erve Hulsbecke een 

moord gepleegd. Ondanks dat er duidelijke aanwijzingen waren is de dader nooit gevonden. Een 

boeiend verhaal, in historische kleding gespeeld met een mogelijke terugkeer van Mevrouw Van 

Hulsbecke, die dan eindelijk zal onthullen wie haar heeft vermoord.  
 

Deze tocht kunt u uitbreiden met een verrassingsbuffet met vlees, vis en vegetarische gerechten of u 

kunt kiezen voor een barbecue. Indien gewenst, is ieder buffet of barbecue mogelijk in combinatie 

met het spel. 
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 ACTIVITEITEN  

WORKSHOP KLEUR EN IMAG0

Welke kleuren laten je stralen en welke kleuren kun je beter niet dragen? Niet elke kleur staat 

iedereen. De juiste keuren laten je ogen sprankelen, kleuren je huid en maskeren oneffenheden. We 

werken met 4 kleurtypen (lente, zomer, herfst en winter) en laten je zien wat die voor jou doen. Je 

persoonlijke kleurtype wordt vastgesteld en we kijken welke make-up bij je past. De prijs is inclusief 

ontvangstdrankje met wat lekkers, pauzedrankje met een hapje en een persoonlijke quickscan. 

WORKSHOP YOGA
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ACTIVITEITEN  

QUAD RIJDEN 90/55 CC

Na een instructie over de quad en het veilig rijden, kan men eerst oefenen. Daarna volgt een 

vriendschappelijk wedstrijd. Je kunt trailen op een behendigheidsparcours gedurende 15 min. Voor 

de finalisten is er daarna een superfinale. Het totale programma duurt 3 uur, met maximaal 10 

quads. Dit programma is inclusief professionele begeleiding en helmen. Minimale aantal deelnemers 

15.  

QUAD RIJDEN 90/55 CC

Na een instructie over de quad en het veilig rijden, kan men eerst oefenen. Daarna volgt een 

vriendschappelijk wedstrijd. Voor de finalisten is er een superfinale. Het totale programma duurt 2,5 

uur, met maximaal 10 quads. Dit programma is inclusief professionele begeleiding en helmen. 

Minimale aantal deelnemers 15.  

OUTDOOR PROGRAMMA’S

In samenwerking met het Outdoor Challenge Park bieden wij u de volgende outdoor programma’s: 

klimmen en tokkelen, suppen, kajakvaren, kanovaren, expeditie Hulsbeek of escape island. Outdoor 

Challenge Park heeft talloze mogelijkheden. 

BOOMKLIMMEN BIJ AVATARZ

2,5 uur klimmen in het klimbos van Avatarz op het Hulsbeek, inclusief uitleg. Dit programma is incl. 

zippen over de 180 meter lange ziplijn naar het beginpunt, met een foto van jezelf. 

SCHAPENDRIJVEN 

De schaapsherderin Mieke Boode, kan een demonstratie verzorgen met haar schapen en border 

collies. Hierbij vertelt de schaapsherderin over de training van de honden, het fokken van de schapen 

en honden en het werk van de schaapskudde in de natuur. De kudde bestaat uit het Drentse 

heideschaap, het oudste Nederlandse landbouwhuisdier. Duur ca. 1,5 uur.

BALLONNENCLOWN 

Onze clown Funny is een ervaren ballonnenclown, die door middel van haar ballonnenact alle 

aanwezigen in het zonnetje zet. Clown Funny tovert ballonnen om in prachtige figuren zoals favoriete 

diertjes. Duur ca. 1 uur.
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SPELEN 

SCHOTSE HIGHLAND GAMES 

Beleef een avontuurlijke middag met originele Schotse Highland Games. De deelnemers worden 

opgedeeld in verschillende ‘Clans’ (teams) die onder leiding van een ‘Chieftain’ (teamleider) in een 

authentieke Schotse kilt hun krachten gaan meten. Het programma wordt ingeluid door een 

doedelzakspeler. De ‘Clans’ komen uit op de volgende onderdelen: 

Boogschieten 

Keistoten 

Hamer slingeren 

Boomstam zagen 

Touw trekken 

Boomstam werpen 

De Schotse Highland Games zijn uit te breiden met een verrassingsbuffet met vlees, vis en 

vegetarische gerechten of u kunt kiezen voor een barbecue. Indien gewenst, is ieder buffet of 

barbecue mogelijk in combinatie met het spel. 

EUROPESE SPELEN 

In diverse Europese landen worden spelen en/of sporten gespeeld, zowel recreatief als op 

wedstrijdniveau. Een aantal van deze spelen hebben wij uitgekozen om voor dit arrangement. Het 

zijn spelen waaraan ieder mee kan doen, maar waar tevens een wedstrijdelement wordt ingebouwd 

om als groepen tegen elkaar te strijden. De volgende spelen / sporten zullen gespeeld worden: 

Caber Tossing 

Mölkky 

 

Javelot 

Jeu de Palets 

Pagschieten 

 

De Europese Spelen zijn uit te breiden met een verrassingsbuffet met vlees, vis en vegetarische 

gerechten of u kunt kiezen voor een barbecue. Indien gewenst, is ieder buffet of barbecue mogelijk in 

combinatie met het spel. 
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SPELEN  

OUD HOLLANDSE SPELEN  vanaf 20 personen

Verschillende variaties op spelletjes uit grootmoeders tijd. Het hamertjesspel, de rolbaan, het 

trekbiljart, de tafelbowling en nog andere spelletjes, inclusief spelformulieren en uitleg. 

PUZZELTOCHT 

Maak in groepjes een mooie wandeling over Het Hulsbeek aan de hand van een route. De tocht is 

inclusief routebeschrijving en quizvragen. Wanneer de route in het donker gelopen wordt, zijn er 

zaklampen aanwezig. 

KINDER SPEURTOCHT  

Maak een wandeling over het Hulsbeek waarbij alle klim- en speeltoestellen aan bod komen. Via een 

routebeschrijving met plaatjes en enkele quizvragen zullen de kinderen de route kunnen maken. 

Terug bij onze locatie zit de Kermit knuffel verstopt. De kinderen mogen deze zoeken en als dit 

gevonden is, kunnen zij een klein prijsje uitzoeken. 

KLOOTSCHIETEN 

U gaat naar de klootschietbaan, waar het spel gespeeld kan worden. U krijgt een Twentse 

Kruidenbitter mee zodat u hiervan kan genieten op de klootschietbaan. De prijs is inclusief kloten, 

kruidenbitter en scoreformulieren.  

HOTELFIETSEN

De omgeving van Twente heeft veel moois te bieden. U kunt bij ons al een fiets huren vanaf een halve 

dag. Tevens zijn er kinderfietsen en kinderzitjes beschikbaar. 

FIETSHUUR

De omgeving van Twente heeft veel moois te bieden. Met een E-bike kunt u een groter stuk van het 

mooi Twente bekijken. Onze E-bikes moet u van tevoren wel even reserveren in verband met een 

beperkte voorraad. 
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FEESTEN  

FEESTARRANGEMENT BRONS – 4 UUR

Ontvangst van de gasten met koffie of thee en gesorteerd gebak of Petit Fours 

Vrij drinken van het binnenlandse assortiment 

Twee luxe koud en warme hapjes  

Ter afsluiting koffie of thee met een belegd broodje 

FEESTARRANGEMENT ZILVER – 4 UUR

Ontvangst van de gasten met koffie of thee en gesorteerd gebak of Petit Fours 

Vrij drinken van het binnenlandse assortiment 

Drie luxe koude en warme hapjes 

Ter afsluiting koffie of thee met een broodje warme beenham of een puntzak friet  

FEESTARRANGEMENT GOUD – 4 UUR

Ontvangst van de gasten met een glas Prosecco en Petit Fours  

Vrij drinken van het binnenlandse assortiment 

Drie tapas hapjes warm en koud 

Zoutjes en nootjes op tafel 

Ter afsluiting koffie of thee met een broodje pulled pork 

RECEPTIEARRANGEMENT - 2 UUR

Koffie of thee met gesorteerd gebak of een Petit Fours óf een glas mousserende wijn 

Vrij drinken van het binnenlandse assortiment 

Twee luxe koude en warme hapjes 

Zoutjes en nootjes op tafel 

 

 

U kunt deze arrangementen verlengen voor een meerprijs van € 6,00 per persoon per half uur. 

Buitenlands gedistilleerd schenken wij alleen op uw verzoek. Deze drankjes worden apart 

doorberekend. Afkoop van tevens buitenlandsgedistilleerd op aanvraag. 
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FEESTEN  

CONSUMPTIEPRIJZEN 

Koffie € 2,80 Huiswijn per fles € 24,50 

Thee- zie onze theekaart € 2,60 Glas wijn  € 5,00 

Espresso € 2,80 Vieux, jägermeister, jenevers € 4,50 

Dubbele  espresso € 4,00 Port, sherry, martini € 5,00 

Cappuccino € 3,20 Glas Prosecco € 5,50 

Koffie verkeerd € 3,20 Glas Clairette de Die, demi sec € 6,50 

Latte macchiato, met siroop +0.5 € 3,50 Gemengde nootjes € 3,50 

Ijskoffie, met siroop +0,5 € 3,50 Koffie/thee (2x) met een plak cake € 6,95 

Verse munt of gemberthee € 3,50 Koffie/thee (2x) met krentenwegge € 7,50 

Warme chocolademel, slagroom 

+ 0,7 
€ 3,00 Koffie/thee (2x) met appelgebak € 8,50 

Irish/French/Spanish/Italian 

Coffee 
€ 8,50 Koffie/thee (2x) seizoensgebak € 9,00 

Frisdranken € 2,90 Koffie/thee (2x) met petit fours € 8,95 

Vruchtensap  € 3,00 Koffie/thee (2x) met bruidstaart € 11,95 

Wilt u de bruidstaart of het gebak zelf verzorgen. Wij berekenen dan € 2,75 p.p. voor doorgeven en 

uitserveren. 

DRANKARRANGEMENT - 4 UUR

Vrij drinken van het binnenlandse assortiment, bestaande uit: frisdrank, bier, wijn, jenevers, Vieux, 

Berenburger, Jägermeister, Apfelkorn, Port, Sherry en Martini.  

KINDERKORTING 

Kinderen tot 12 jaar krijgen 40% korting op de maaltijden. Uiteraard is het altijd mogelijk voor 

kinderen een kindermenu te bestellen.  

OVERIGE SUGGESTIES 

TYPETJE 

Als aanvulling op uw feest kunnen wij allerlei typetjes verzorgen zoals een grappige butler of een 

lakei. Zij ontvangen de gasten en zorgen voor een ontspannen en leuk begin van uw feest.  
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Bands / Drive-Ins 

Wij hebben goede ervaringen opgedaan met een aantal bands die hier hebben gespeeld bij diverse 

gelegenheden. U kunt rechtstreeks contact opnemen en zelf afspraken maken. 

SOLO / DUO’S 

Toon Lansink akoestisch de helft van Toon & Toon - 0541-626206, 06-19981011 

Toon en Toon akoestisch, van Jannes tot U2 Interactief - 0541-626206, 06-19981011 

  

Ladies Lads - Duo met zang, accordeon, toetsen, trompet en gitaar, 0541-520074 

Chris van der Heuvel – Pianoman –  , 0541-536607, 

06-83968992. 

AKOESTISCH 

4x Eshuis - Akoestisch, zang, mobiel 0541-520074  

Johnny en friends 2/3 mans bezetting, akoestisch, interactief, 0541-510695/0541-536092 

De Sfeerheren – Akoestisch mobiel muzitainment,  , 0570-621022 

The Ugly Twins, , 06-255447182 

BANDS 

B Positive - Swingende en humoristische driepersoonsband, 06-23160802 

High Five -  06-13468984 

Mrs Djizz, verrassende cover band  akoestisch of versterkt 

Geen Idee –  06-30431391 

Johnny Teardrop & the Tissues - 5 man, up-tempo covers, 0541-536092 

Rick ’n Roll - rock & roll, boogie woogie, rhythm & blues, 06-51179799 

DJ’S 

http://www.workshops-toonsound.nl/
http://www.chrisvandenheuvel.net/the-pianoman.php
http://www.sfeerheren.nl/
http://www.facebook.com/theuglytwins
http://www.hi5ve.nl/
http://www.mrsdjizz.nl/
http://www.geenideeband.nl/
http://www.sky-fly.nl/
http://www.andre-andre.nl/
http://www.thedjcompany.nl/
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FEESTEN  

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS 

Alle arrangementen gelden voor een minimum aantal deelnemers. Bij minder personen prijs op 

aanvraag. Bij het bespreken van een partij of evenement, dient u de begin- en eindtijd en het aantal 

deelnemende personen op te geven. Deze tijden staan vast en kunnen alleen in overleg met de directie 

worden gewijzigd.  

BETALINGEN 

Alle betalingen dienen contant of per pin te worden voldaan, tenzij vooraf anders wordt 

overeengekomen. Bij het betalen op rekening, brengen wij bij een factuurbedrag kleiner dan € 450,00 

een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening.  

UNIFORME VOORWAARDEN 

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van 

toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn 

bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. 

Het opgegeven aantal personen kunt u tot 8 dagen voor de reserveringsdatum binnen een marge van 

10% kosteloos veranderen waarna het op dat moment opgegeven aantal personen minimaal door ons 

in rekening wordt gebracht. 

Ook maken wij u er op attent dat annuleren binnen zes maanden voor de reserveringsdatum niet 

kosteloos kan geschieden. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor 

annulering van die reservering het navolgende. 

Bij annulering meer dan 6 maanden voor het bedoelde tijdstip is de klant niet gehouden enige 

vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

Alle in deze Partymap vermelde bedragen zijn inclusief BTW. Kennelijke fouten, vergissingen en/of 

prijsstijgingen in brochures, offertes, bevestigingen of andere publicaties door of namens Erve 

Hulsbeek binden ons niet. 


