
BANDU BEACH 
Brochure scholen& kinderfeestjes

Naast dat Bandu Beach gespecialiseerd is in het organiseren 
van bedrijfsfeesten, familliefeesten, sportdagen, 
vergaderingen, trouwerijen, vrijgezellenfeesten en andere 
grote evenementen. Zijn wij er ook om onvergetelijke 
kinderfeestjes te organiseren of een leuke dag met de 
scholen. Bij ons is er een geruime keuze uit verschillende 
activiteiten waarbij wij ook eten en drinken verzorgen voor 
deze feestdag! Wij zitten altijd klaar om u advies te geven en 
samen naar de mogelijkheden omtrent het kinderfeestjes.
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*Prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij anders aangegeven.



Eten & Drinken
Alles voor de kinderen

Bandu Beach is de ideale locatie waar je met een kleine of grote groep van school een leuke active dag kan hebben. Wij 
hebben al veel scholen ontvangen en 
kinderfeestjes mogen organiseren de afgelopen jaren. De dag kan gevuld worden met  leuke activiteiten  en spelletjes. 

Onze BBQ boven de 20 gasten worden volledig met lopend buffet verzorgd waarbij u kunt denken aan verschillende 
salade, groente, friet, vlees, vis, vega optie en een sauzen bar. Hierbij komt u niks te kort en wordt het vlees door onze 
grillmaster bereid.

Hierbij kan er een drankarrangement worden afgesloten waarbij dit is gecalculeerd voor kinderfeestjes. Zie pagina 8 voor 
meer uitleg.

Voor interesse en / of vragen, mail naar events@bandubeach.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
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Kinder Barbecue arrangement Bandu Basic        16,00 p.p
Kinder Barbecue arrangement Bandu Basic met 2 uur kinderbar arrangement   28,00 p.p
 
  De Barbecue Bandu Basic bestaat uit:

BBQ
- Stokbrood
-  Friet
-  Sausjes
-  Kipspies
-  Hamburgers
- Kippenpoten
-  Worst
-  Gemengde Salade

Kinderbar bestaat uit:
Ranja, fristi, chocomel, fuze tea, water. 
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Kinder Barbecue Arrangement Bandu Beach Deluxe       22,00 p.p
Kinder Barbecue Arrangement Bandu Beach Deluxe met 2 uur kinderbar arrangement  34,00 p.p

De Kinder Barbecue met 2 uur kinderbar arrangement bestaat uit

BBQ
- Stokbrood
-  Frietjes
-  Sausjes
-  Kipsate
-  Hamburgertjes
- Kippenpoten
-  Worstjes
-  Gemengde Salade

Dessert:
- Ola ijsje

Kinderbar bestaat uit:
Ranja, fristi, chocomel, fuze tea, water. 



Voor de Scholen

Er valt voor kinderen van alles te beleven bij Bandu Beach. Op het strand hebben wij verschillende speel 
toestellen waar de kids zich de hele dag kunnen vermaken en lekker kunnen ravotten in het zand. 

En dat terwijl u lekker op ons terras kunt genieten van een hapje of een drankje.
 

Daarom zijn scholen bij ons van harte welkom om een hapje& drankje te nuttigen. 

Hiervoor hebben wij 2 soorten Barbecues opgezet & verschillende pakketjes. 

Interesse?
mail naar events@bandubeach.nl



Voor de Scholen
Verschillende Pakketjes

Bandu Beach kids Goodybag Bandu €15,00

 

Bandu Beach kids Snelle €7,00

Goodybag met daarin:
- 1 drankje (non-alcoholisch)
-  1 krentebol 
- 1 zakje chips 
-  1 zakje snoep
- 1 stuk een fruit
- Frietje met een snackje naar keus 
 (frikandel, kroket of kaassouflé) 

- 1 drankje (non-alcoholisch)
-  1 stuk fruit
- Frietje met een snackje naar keus  
 (frikandel, kroket of kaassouflé) 



Kinderfeestjes

Boek nu bij ons kinderfeestjes

Er valt voor kinderen van alles te beleven bij Bandu Beach. Op het strand hebben wij verschillende speel 
toestellen waar de kids zich de hele dag kunnen vermaken en lekker kunnen ravotten in het zand. En dat ter-

wijl u lekker op ons terras kunt genieten van een hapje of een drankje.
Daarbij geven wij graag kinderfeestjes om er een top dag van te maken. 
Wilt u met de kinderen BBQ’en met onbeperkt drankjes voor de kids? 

Of wilt u gewoon uw dag zelf samenstellen met verschillende lekkernijen voor de kids? 

Mail naar events@bandubeach.nl en dan bespreken we wat uw kind zou willen & om er een onvergetelijke 
dag van te maken.



KINDERFEESTJES
Stel je het zelf samen

Springkussen (klein)     Prijs op aanvraag
Springkussen (groot)     Prijs op aanvraag
Schminken      Prijs op aanvraag
Clown       Prijs op aanvraag
Schatzoeken       Prijs op aanvraag
Oud Hollandse spelletjes    Prijs op aanvraag
Verven       Prijs op aanvraag
Thema feest      Prijs op aanvraag

ETEN & DRINKEN

Kinder bar
Ranja, fristi, chocomel, fuze 
tea, water, 

2 uur    14,00
3 uur   17,00
4 uur   20,00
Elk extra uur 3

Kinder keuken
Heerlijke lekkernijen  van zoet, 
hartig en gezond.

Eigen fruit bakje   10,00
Snoepgoed mix    3,00 
Friet met snack    9,00
Poffertjes      7,00
Churros     7,00
Ijsjes       3,00

Bekijk onze Kinder BBQ 
arrangementen !



Algemene Voorwaarden 

Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca voorwaarden van 
toepassing. Deze zijn in te zien op www.horeca.org. Indien gewenst 
kunnen wij de voor- waarden kosteloos naar u opsturen. 
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief 9% en 21% 
BTW indien anders vermeld*.

Facturatie
Bij ons kunt u betalingen verrichten met pin, creditcard en cash. Bij 
een bedrag hoger dan €500,00 is het tevens mogelijk de rekening 
per factuur te voldoen. Dit geld alleen voor bedrijven. Bij het 
versturen van een factuur berekenen wij €15,00 administratiekosten. 
Particulieren ontvangen geen factuur en dienen voorafgaand aan het 
feest het totale bedrag te voldoen. Bij het bereiken van een 
uiteindelijke overeenkomst dient u de offerte getekend naar ons 
terug te retourneren.
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Gastenlijst
Uiterlijk zeven werkdagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij per e-mail 
(events@bandu.nl) het voor de factuur bepalend aantal gasten welke tijdens uw bijeenkomst 
aanwezig zullen zijn. Het financiële risico, dat op de dag van uitvoering minder gasten 
aanwezig zijn wordt gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt 
opgesteld aan de hand van het opgegeven definitieve aantal personen. Als er op de dag van 
uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn worden deze kosten op basis van 
nacalculatie in de eindfactuur opgenomen.

Annuleren
Indien u een overeenkomst wenst te annuleren dient u door middel van aan- getekend 
schrijven dit aan ons mede te delen.Volgende de uniforme horeca voorwaarden gelden de 
volgende artikelen omtrent het annuleren van een groepsreservering:

Annuleren bij:
Het betalen van % van de reserveringswaarde 
> 6 maanden voor tijdstip       0 %
> 3 maanden voor tijdstip     10 %
> 2 maanden voor tijdstip     15 %
> 1 maand voor tijdstip     35 %
> 14 dagen voor tijdstip      60 %
> 7 dagen voor tijdstip     85 % 
< 7 dagen over tijdstip          100 %
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Routebeschrijving

Strandpaviljoen Bandu Beach is gelegen 
op het strand van Scheveningen in Den 
Haag. De boulevard van Scheveningen is 
makkelijk te bereiken met de auto, bus en 
of tram. 
Voor meer informatie www.htm.nl 

Strandpaviljoen Bandu Beach
Strand Noord 16
2586 ZZ Scheveningen

T: 0703547042
M: events@bandubeach.nl
W: https://bandubeach.nl
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We zien u graag terug voor een   
onvergetelijke dag bij 
strandpaviljoen Bandu Beach


