
BANDU BEACH 
Vergadering Brochure

Naast dat Bandu Beach gespecialiseerd is in het organiseren 
van bedrijfsfeesten, familliefeesten, kinderfeesten, 
vrijgezellenfeesten, sportdagen, vergaderingen, trouwerijen 
en andere grote evenementen. Zijn wij er ook om het 
vergaderingen te organiseren. 

Wij zitten altijd klaar om u advies te geven en samen naar de 
mogelijkheden omtrent het studentenfeest.



Bij Bandu Beach kunt u met u geliefde, vrienden, kinderen, 
famillie of collega’s heerlijk genieten van ons strandpaviljoen 
met uitzicht op zee.

In de ochtend met een opkomende zon genieten van een 
heerlijk ontbijt om de dag goed te beginen. Waarna u in 
de middag onder het genot van een heerlijke lunch, op het 
strand van Scheveningen u kunt wanen in een oase van groen, 
gezelschap en heerlijkheid.

In de avond uren waarin de zon weer daalt is er vanuit ons 
paviljoen een prachtige zonsondergang te zien waarbij u 
tegelijk een keuze kan maken uit verschillende Nederlandse en 
Thaise gerechten. 

Bij Bandu Beach hebben wij ervoor gekozen om u te laten 
genieten op een heerlijke dag erop uit. Wij hebben een ruim 
paviljoen waarop wij de mooiste feesten en partijen kunnen 
verzorgen en dit met alle liefde voor uw wens samen te 
stellen.

BANDU BEACH
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Vergadering

Boek nu uw compleet verzorgde Vergadering

Bent op opzoek naar de perfecte locatie voor uw vergadering, meeting of training?
Strandpaviljoen Bandu Beach biedt u de perfecte combinatie van rust en ruimte aan met een 

geweldig uitzicht

Wij bieden 2 verschillende vergadering arrangementen aan (zie volgende pagina’s)
 

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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Vergaderen Bandu Beach       30 P.P
Vergaderen Bandu Beach met 3 uur drank arrangement   51 P.P

Vergaderen Bandu Beach bestaat uit:

• Flip over 
• Ontvangst met koffie en cake
• Zachte puntjes, casinobrood, stokbrood, mini assortimentbroodjes,
• Soep van de dag 
• Kalfsvleeskroket 
• Handfruit
• Ham, kaas, brie, salami, gerookte kipfilet, geitenkaas, 
tonijnsalade, gerookte zalm
• Sla mix, komkommer, tomaat, ui
• 3 uur onbeperkt koffie, thee, water, melk en frisdranken 



Vergaderen Bandu Beach Deluxe     65 P.P
Vergaderen Bandu Beach Deluxe met 3 uur drank arrangement  85 P.P

Vergaderen Bandu Beach bestaat uit:

• Flip over 
• Ontvangst met koffie en cake
• Zachte puntjes, casinobrood, stokbrood, mini assortimentbroodjes,
• Soep van de dag 
• Kalfsvleeskroket 
• Ham, kaas, brie, salami, gerookte kipfilet, geitenkaas, 
tonijnsalade, gerookte zalm
• Sla mix, komkommer, tomaat, ui 

• Team building op het strand
• Borrel moment 1 uur drankarrangement, bieren van de tap, 
frisdranken en huiswijn + Hollandse bittergarnituur 
• 3 uur onbeperkt koffie, thee, water, melk en frisdranken



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 aan-
wezig 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 aangetekend 
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 %



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



We zien u graag  terug voor een   
onvergetelijke dag bij 
strandpaviljoen  Bandu Beach


