FAQ
Veelgestelde vragen ofwel FAQ.
Hoe kan ik een activiteit boeken?
Dat kun je doen via de informatiebutton die bij elke activiteit staat. Je kunt ook het
contactformulier invullen of ons een e-mail sturen met de adresgegevens van de locatie waar
de activiteit verzorgd gaat worden, de datum en het tijdstip, voor welke activiteit je hebt
gekozen en het aantal deelnemers.
Wat zijn de kosten?
Onze prijzen staan vermeld bij elke activiteit op onze website. Selecteer hierbij de gewenste
plaats waar je de activiteit wilt doen. De prijzen zijn exclusief BTW.
Wat regelen jullie en wat doe ik?
We verzorgen onze activiteiten tot in de puntjes, van materiaal tot en met docent. We kunnen
hierbij ook een locatie voor je regelen. Hiervoor vragen we bemiddelingskosten. Je kunt ook
zelf de locatie regelen, bijvoorbeeld ‘in-company’, dus bij jouw organisatie, maar bijvoorbeeld
ook in een hotel, een restaurant of bij iemand thuis. Zorg er wel voor dat alle deelnemers een
ruime plaats aan tafel hebben, zodat iedereen voldoende ruimte heeft. Er dient een wastafel
in de buurt te zijn voor het schoonmaken van de materialen.
Op welke locaties worden de activiteiten verzorgd?
We komen op elke gewenste locatie, zolang het in Nederland of Vlaanderen is.
Je kunt bij elke activiteit de gewenste plaats selecteren. Staat jouw plaats er niet bij, kies dan
voor de optie ‘Locatie naar keuze’.
Wat is inclusief en exclusief de activiteit?
De activiteiten zijn inclusief een workshopbegeleider en alle benodigde materialen, maar
exclusief hapjes en drankjes. Als we een locatie regelen, dan vragen we hiervoor
bemiddelingskosten, maar wij betalen de huur voor het gebruik van de locatie. Voor een
aantal activiteiten worden boekingskosten en/of reiskosten in rekening gebracht.
Op welke dagen en tijden verzorgen jullie activiteiten?
We verzorgen alle activiteiten zeven dagen in de week, op elk gewenst tijdstip.
Hoe groot moet een groep minimaal zijn?
Er is geen minimale grootte vereist. Onze prijzen beginnen in de meeste gevallen echter bij
tien deelnemers, ook als er minder deelnemers zijn.
Hoe groot kan een groep maximaal zijn?
Er is geen maximum verbonden aan de grootte van een groep.
Verzorgen jullie ook activiteiten voor mannen?
Absoluut! Veel activiteiten vallen ook in de smaak bij mannen.

