
Verhuur ZieZo 
mix & match zoals je het zelf wilt!

Meer informatie? 
Mail naar: info@ziezoharderwijk.nl of
bel met 0341-267009 voor de mogelijkheden

Verhuur prijzen zonder catering/begeleiding:
Afhuren ZieZo! Kidscorner   Kosten   Aantal x

Tot 2 uur max. 25 personen   € 90,00   

Tot 4 uur max. 25 personen   € 150,00   

Tot 6 uur max. 25 personen   € 200,00   

Verhuur prijzen met catering:
Afhuren ZieZo! Kidscorner incl. 1 serveerster   Kosten    Aantal x

Tot 2 uur max. 25 personen   € 35,00   

Tot 4 uur max. 25 personen   € 50,00   

Tot 6 uur max. 25 personen   € 70,00   

Prijzen catering:
Lekkers voor erbij (op nacalculatie):   Kosten per pers.  Aantal x

2x Koffie/Cappuccino of Thee   € 3,00    

Kannetje limonade voor kinderen    € 3,00   

Frisdrank   € 1,70   

Poffertjes met boter en jam   € 3,00   

Cake met slagroom   € 2,00   

Gebak naar keuze   € 2,50   

Thema taartjes (geboortetaartjes/verjaardagscakes)   € 2,75   

Hartige hapjes gemixed (mini-saucijs, kaasbroodje etc)  € 3,50   

Nootjes op tafel (4 persoons)   € 2,50   

High tea in buffet vorm   € 10,00   

Algemene mogelijkheden:    Per feest    Aantal x

Thema versiering (blauw, roze of wit slingers/ballonnen)  € 7,50   

Knutseltafel voor kinderen   € 7,50   

Eindschoonmaak (ook mogelijk zelf te doen) €   € 25,-   

Totaal:             = 



Een gezellig feest waar de kinderen bij mee kunnen? 
Reserveer bij ZieZo! en maak er met elkaar een onvergetelijke dag van. 

Meer informatie? 
Mail naar: info@ziezoharderwijk.nl of
bel met 0341-267009 voor de mogelijkheden

Verhuurregels:

* Voor verhuur dient u akkoord te gaan met onderstaande verhuurregels.

* Data in overleg op basis van beschikbaarheid

*  Wij hanteren een contante borg van € 100,- welke u aan het eind van de verhuur terug ontvangt.

*   Tijdens de verhuur bent u zelf verantwoordelijk voor schade, ongevallen of calamiteiten. ZieZo is hier op geen enkele 

wijze verantwoordelijk voor te stellen. U dient schade zelf te kunnen vergoeden vanuit de borg, of vanuit een aansprake-

lijkheidsverzekering.

*   Wij mogen onderdak bieden aan max. 25 personen. Indien dit een probleem is, neemt u dan contact met ons op voor 

de overige mogelijkheden.

*  Bij ZieZo mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden. Ook niet door uzelf meegenomen. 

* Er mag in ZieZo niet worden gerookt. Buiten is dit wel mogelijk

*  ZieZo dient in dezelfde staat te worden opgeleverd als bij binnenkomst was.

*  Gebruik van borden, mokken, bestek & vaatwasser zit bij de verhuurprijs in. 

*  Gebruik van koffieapparaten en waterkoker kan tegen een meerprijs per warme consumptie. 

*  Eindschoonmaak dient u zelf te doen of is mogelijk tegen een meerprijs va € 25,-.


