“Verjaardagsfeestje” vieren bij MBV 't Y
Voorwaarden:
Bij elk arrangement: minimum aantal kinderen: 5; maximum aantal: 10. Begeleiders van de kinderen zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. Bij gedragsmisdragingen (ter beoordeling door 2
bestuursleden van MBV het Y) wordt het verjaardagsfeestje onmiddellijk zonder verschuldigde
vergoedingskosten van MBV het Y door het bestuur van MBV het Y stopgezet en dienen de deelnemers de ter
beschikking gestelde tent (zie verderop) te verlaten.
Prijs bij door MBV 't Y verzorgde catering: gestaffelde korting naar rato van het aantal deelnemende kinderen.
Over verdere extra's kunnen afspraken gemaakt worden en prijzen hiervoor vastgesteld worden.
Reservering + betaling minimaal 1 week voor de afgesproken zondag verplicht: alleen mogelijk in het
rijseizoen vanaf 2e rijdag: 1 x per 14 (zon)dagen (wij rijden nl. zelf ook nog graag op onze treinen).
Lijst met beschikbare datums (+ aanvraag formulier)wordt op de website en op de FaceBook pagina(s) van
MBV 't Y gepubliceerd.
Indien er al een andere reservering is: geen volgende verjaardagspartijtjes met faciliteiten mogelijk.
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Na aanvraag volgt een bevestigingsformulier voor de ouder(s).
Indien op zondag 1 week voorafgaande aan de afgesproken datum de totaalprijs niet op de bankrekening van
MBV het Y bijgeschreven is, wordt het verjaardagsfeestje automatisch geannuleerd waarbij annuleringskosten
van € 25,= aan MBV het Y verschuldigd zijn. Annulering alleen schriftelijk mogelijk via contactformulier op
de website tot/met de woensdag voor de afgesproken zondag. Bij annulering (na bevestiging) is € 25,= aan
annuleringskosten aan MBV 't Y verschuldigd. Vanaf weercode oranje afgegeven door het KNMI voor NoordHolland zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
Bij aankomst van deelnemers aan het verjaardagsfeestje: Begeleider(s) melden zich bij de kassa.


ALTIJD beschikbaar: Tent van MBV 't Y voor catering en/of nuttigen van versnaperingen. Tafel(s)
en stoelen in tent. Foto's op naam jarige op de website, indien werkend; aankondiging op stations
tekstbord; bij aankomst: via omroep installatie(cd speler met evt. kinderliedjes CD's). Kleurplaten met
jurering: prijs: 10 rittenkaart; jurering door 2 MBV 't Y leden, prijsuitreiking tussen 15:30 en 16:00 uur.

Arrangementen (alleen mogelijk: combinatie cijfer + letter):
1. Per kind: één 10 rittenkaart (Ouders kunnen gratis meerijden). Er kan gereden worden tussen 11:00
en 16:00 uur (per rit één knipje van de kaart; Kaart op: nieuwe kaarten kopen, € 1,- korting per 10
rittenkaart; prijs dus € 6,00 per kaart; wel even melden bij de kassa).
2. Voor een hele groep: rijden zonder kaart in een gereserveerde rijtijd: 2 vaste uren met tussen x en y
uur cateringpauze (van 12:30 tot 13:30 uur) in versierde wagens(trein).
Bij treingebruik van 11:00 tot 16:00 uur: een opslag van € 2,50 per kind.
Kinderen herkenbaar aan rozet. Hebben dus geen kaart nodig in de gereserveerde
uren evenals bij treingebruik tussen 11:00 en 16:00 uur. Ouders rijden gratis mee.
Onderstaande kan gekozen worden voor zowel 1 als 2 hierboven:
 Catering/Versnaperingen: verzorgd door of ouders(A) of door MBV 't Y (B):
A) Catering door ouders: tent(met tafel en stoelen), bordjes/bestek/servetjes/bekers door MBV 't Y.
Ouders nemen zelf catering/versnaperingen en drankjes mee en verzorgen het verdere verloop van
het partijtje. Jurering kleurplaten door medewerkers MBV het Y, Met als prijs: één 10 rittenkaart.
(kleurstiften beschikbaar gesteld door MBV 't Y), uitreiking tussen 15:30 en 16:00 uur en deze
uitslag is bindend.
B) Catering door MBV 't Y: tent (met tafel en stoelen), patat (met mayonaise), worstjes en appelmoes
(friteuse aanwezig) eventueel andere snacks (op bestelling + afgesproken bijbetaling).
Borden/bestek/servetjes/bekers/schalen door MBV 't Y. Ook drinken door 't Y: cola, ranja, chocomel
o.i.d. 2 Medewerkers van MBV 't Y verzorgen de catering (bakken/braden/verwarmen) van 't
partijtje samen met de ouders. Jurering kleurplaten door medewerkers MBV het Y, met als prijs: één
10 rittenkaart. (kleurstiften beschikbaar gesteld door MBV 't Y), uitreiking tussen16:30 en 16:00 uur

en deze uitslag is bindend.
Prijzen overzicht:
Basisprijs 1 + A: € 11,50 per kind.
Tent (met kleurwedstrijd) + rijden tussen 11:00 en 16:00 met 1 tienrittenkaart per kind. Volgende
rit kaarten voor eigen rekening met € 1,= korting bij elke volgende 10 rittenkaart + eigen
catering.
Basisprijs 2 + A:
Tent (met kleurwedstrijd) + rijden in een versierde trein op 2 gereserveerde uren (met
cataeringpauze) € 12,50 per kind (geen rittenkaarten meer nodig) + eigen catering;
of rijden in een versierde trein van 11:00 tot 16:00 € 15,= per kind + eigen catering. (Geen rit
kaarten en/of verdere rittenkaarten meer nodig !!)
Basisprijs 1 + B: Vaste prijs zonder extra's: € 16,= per kind.
Tent(met kleurwedstrijd) + rijden tussen 11:00 en 16:00 uur met 1 tienrittenkaart per kind;
volgende ritkaarten voor eigen rekening met € 1,= korting bij elke volgende 10 rittenkaart +
Catering door MBV 't Y.
Basisprijs 2 + B: (zie prijzen hieronder)
Tent (met kleurwedstrijd) + rijden in een versierde trein op 2 gereserveerde uren + catering door
MBV 't Y. Bij rijden tussen 11:00 en 16:00 uur + catering door MBV 't Y: opslag per kind: € 2,50
.
Per deelnemend kind: € 17,50
Met opslag per kind: € 20.=
5 kinderen: € 87,50
5 kinderen: € 100,=
Gestaffelde korting bij
Gestaffelde korting bij
gereserveerde uren
rijden 11:00 tot 16:00 uur
6 kinderen: € 100,00 (= 16,66 per kind)
€ 112,50
(= 18,75 per kind)
7 kinderen: € 112.50 (= 16,07 per kind)
€ 125.=
(= 17,85 per kind)
8 kinderen: € 125,00 (= 15.62 per kind)
€ 135,=
(= 16.87 per kind)
9 kinderen: € 135,00 (= 15,00 per kind)
€ 145,=
(= 16,11 per kind)
10 kinderen: € 145,00 (= 14,50 per kind)
€ 155,=
(= 15,50 per kind)
Apart nog te verkrijgen via MBV 't Y: versnaperingen pakket met b.v. Chips o.i.d.: opslag: € 2,= per kind.
(aangeven op het aanvraag formulier).
Andere wensen: ook kenbaar te maken via het aanvraag formulier op de website:
www.mbv-hety.nl → kinderen → verjaardagsfeestjes, vul dan uw extra wens in; indien uitvoerbaar wordt deze
voor een af te spreken prijs in een overeenkomst met u opgenomen.
Modelbouwvereniging Het Y.
Genieweg 38 A
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