
 

 

  



 

KINDERFEESTJE 
Op zoek naar een leuke invulling voor uw kinderfeestje? Bij ons bent u aan 
het juiste adres! 
 

Wij bieden verschillende pakketten kinderfeestjes aan.  

De feestjes bestaan uit een dansworkshop, verschillende activiteiten en natuurlijk lekker eten!  

Heeft u een eigen invulling of ideeën voor een kinderfeestje? Dat kan altijd in overleg. Wij zijn overal voor in! 

 

Hoe werkt het? 

U ziet onderstaand tal van activiteiten en onderdelen voor een kinderfeestje. 

U kunt kiezen uit de volgende pakketten: 

 

- Pakket A   Duur: ca. 1,5 uur   €11,oo per kind 

1x dansworkshop naar keuze 

1x activiteit naar keuze 

1x eten naar keuze 

Daarnaast nog de mogelijkheid voor extra’s 

 

- Pakket B   Duur: ca. 2,5 uur   €13,00 per kind 

1x dansworkshop naar keuze 

2x activiteit naar keuze 

2x eten naar de keuze 

Daarnaast nog de mogelijkheid voor extra’s 

 

- Pakket C   Duur: ca. 3 uren   €17,50 per kind 

1x dansworkshop naar keuze 

3x activiteit naar keuze 

eten naar keuze per kind (pannekoeken of patat) + ijsje 

Daarnaast nog de mogelijkheid voor extra’s 

  



 

DANSWORKSHOPS 

CA. 30-45 MIN 

 

Ballet 

Hip Hop 

Breakdance 

Kidsdance 

 

ACTIVITEITEN 

CA. 20-30 MIN 

 

Sjoelen 

Cupcakes versieren 

Dansspelletjes 

Film kijken (met popcorn en drinken) 

Schminken 

Playbackshow op podium 

 

ETEN 

CA. 20-30 MIN 

 

Pannekoeken versieren en eten 

Patat met snack 

Ijsjes 

 



 

EXTRA 

 

Uitdeelzakjes 

€3,50 (per stuk) 

 

Inhoud: 

- Pennen 

- Dance Company 058 flyer 

- kaart voor 2 gratis proeflessen naar keuze 

- Bellenblaas 

- Chocola 

 

Taart 

 

Inclusief bestek, bordjes, kaarsjes 

Naar keuze: 

- Taart voor 9 personen   €20,00  

- Taart voor 15 personen   €25,00  

 

 

 

 OVERZICHT PAKKETTEN EN PRIJZEN  

 

 

Pakket A   €11,00 per kind   Duur: ca. 1,5 uur 

Pakket B   €13,00 per kind    Duur: ca. 2,5 uur 

Pakket C   €17,50 per kind   Duur: ca. 3 uren 

  



 

VOORWAARDEN & AANVULLENDE INFORMATIE 

 

 

De workshop, activiteit(en) en eten is naar eigen keuze aan de hand van de pakketten. 

 

Minimaal 8 kinderen per feestje (bij minder kinderen geldt hetzelfde tarief van 8 kinderen). 

 

Ouders van de jarige zijn welkom, begeleiders in overleg. 

 

Naast de workshop, activiteiten en het eten is er natuurlijk ook de gelegenheid voor het uitdelen 

van cadeautjes voor de jarige! Hiervoor hebben wij een leuk uitdeelspel en een grote troon voor de 

jarige. 

 

Mocht u nog een eigen aanvulling hebben of ideeën voor een kinderfeestje dan kan dat altijd in 

overleg. Wij zijn overal voor in! 

 

 

RESERVEREN 

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie interesse in het boeken van een kinderfeestje? Leuk! 

Wij horen graag wanneer en hoe laat u een kinderfeestje wilt reserveren. Graag doorgeven van welk 

pakket u gebruik zou willen maken en de daarbij gekozen onderdelen.  

 

U kunt een mail sturen naar: info@dc058.nl tav Kinderfeestje. 

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen! 

 

mailto:info@dc058.nl

