Christmas Party
in Evenementenlocatie De Veiling Poeldijk

Christmas Party
Wilt u de kerstborrel dit jaar nét even anders
doen? Dan is dit concept echt iets voor u!

De eventmanagers van De Veiling bieden een uniek
concept aan voor een Christmas Party of New
Years Party in Evenementenlocatie De Veiling in
Poeldijk!

Een gezellige avond met hapjes en drankjes in een
sfeervol aangeklede kerstzaal.

Wanneer?
Het concept wordt aangeboden op de onderstaande data.
Neem gerust contact op met Evenementenlocatie
De Veiling als u interesse heeft of meer informatie wilt
ontvangen.

*Mogelijke data Christmas Party De Veiling:
Donderdag 12 december
Vrijdag 13 december
Zaterdag 14 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Zaterdag 21 december
*Bij interesse werken wij met opties op de verschillende data, waarbij de eerste geinteresseerde een
eerste optie krijgt en zo verder.

De Veiling
Voor deze gelegenheid creëren we een gezellige en
sfeervolle kerstsfeer in de grote zaal van De Veiling.
Ons horecapersoneel staat voor u klaar om er een topavond
van te maken!
Voor deze unieke Christmas Party bieden wij 2 verschillende
horeca arrangementen aan.
Voor aanvullende wensen omtrent de catering, techniek,
entertainment en overige zaken staan de eventmanagers
van De Veiling ook graag voor u klaar.
Neem voor meer informatie en de condities contact op met
Evenementenlocatie De Veiling.

v.a.*

€ 45,excl. btw

Arrangement Christmas Snacks
(met een tijdsduur van 4 uur)

Inclusief
• Grote zaal & foyer			

• Horecapersoneel

• Kerstverlichting & decoratie		

• 2 x koude hapjes per persoon

• Interieur De Veiling				

• 2 x bittergarnituur per persoon			

• Achtergrondmuziek				• 5 x drankmunten

*Neem voor meer informatie en de condities omtrent de Christmas Party contact op met Evenementenlocatie De Veiling.

v.a.*

€ 65,excl. btw

Arrangement Jingle Bells
(met een tijdsduur van 5 uur)

Inclusief
• Grote zaal & foyer			

• Horecapersoneel

• Kerstverlichting & decoratie		

• 2 x bittergarnituur per persoon

• Interieur De Veiling				

• Winterbuffet			

• Achtergrondmuziek				• 5 x drankmunten

*Neem voor meer informatie en de condities omtrent de Christmas Party contact op met Evenementenlocatie De Veiling.

Nóg meer beleving op uw Christmas Party?
Enkele suggesties:
• Artiest, band of DJ					
• Showgirls							
• Photobooth									
• Aftermovie						
• Fotograaf
• Uitnodiging

Kerstfeest op eigen locatie?
Wilt u liever een mooi kerstfeest organiseren op uw
eigen bedrijfslocatie? Ook daar helpen wij u graag bij!

Met jarenlange ervaring helpen onze eventplanners graag
om uw kerstfeest de juiste invulling te geven. We toveren
uw bedrijfshal om tot sfeervolle feestzaal in kerstsfeer.

Het is ook mogelijk om uw kerstfeest te combineren met
een kerstmarkt waarbij uw gasten zelf hun kerstpakket kunnen samenstellen. Wij werken hierbij samen met
Koornneef Relatiegeschenken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Julianastraat 49

2685 BB Poeldijk

0174 - 24 47 61

