
Teamadventure is jouw ideale partner voor een avontuurlijk
feestje voor jong én oud. Zoek je een originele activiteit voor

jouw verjaardagsfeestje, dan ben je aan het juiste adres.
 

Lasershooting? Of durf je onze zombiebeek aan? 
Ons aanbod is breed genoeg om van élk feest 

een avontuurlijk topfeest te maken.

FEESTJES 2022

 
 



Alle formules bestaan uit 2 uur avontuur. 
We hebben 3 formules van elk 2 uur waarbij we

steeds 2 activiteiten uit ons aanbod combineren.
Je hebt de keuze uit deze 2 tijdsloten:
van 13u30 - 15u30 of van 16u tot 18u

 
Alle feestjes zijn mogelijk vanaf 7 jaar. 

 
Reserveren kan vanaf 8 kinderen. 

Onze ervaren monitoren begeleiden jullie
kinderen op het tofste feestje van het jaar.

FORMULES



1/ zombiebeek + bull's eye  -  € 15 /pp

2/ lasershoot + zombiebeek -  € 19 /pp

3/ lasershoot + bull's eye -  € 19 /pp



Kies als eerste de formule van jouw keuze. Vervolgens vragen we jou het aantal
kinderen op te geven. Het minimum aantal is 8, het max 16. Wens je een feestje te

geven voor een grotere groep, dan zal je een tweede feestje moeten boeken. Wij
voorzien immers één monitor tot max 16 kinderen. 

 

HOE RESERVEREN? 
Een feestje reserveren kan online via onze website:

www.teamadventure.be/feestjes

Kies vervolgens de datum van jullie keuze en het startuur. Standaard zijn onze
feestjes beschikbaar op woe-, zat-, zon- en feestdagen. Staat de datum of het

startuur van jullie keuze niet beschikbaar, dan is alles op dat moment reeds volzet 
 ofwel zijn er op die dag uitzonderlijk geen feestjes mogelijk. 



Als volgende stap vragen we jullie gegevens en zal je alle 
ingevoerde gegevens moeten bevestigen. 

Er wordt geen onmiddellijke betaling gevraagd. 
De betaling gebeurt steeds de dag zelf 

(via de payconiq/bancontact app of cash) volgens het 
effectieve aantal deelnemers de dag zelf. 

Zijn jullie de dag zelf met minder dan 8 deelnemers, 
betaal je toch steeds voor minimum 8.



 

ACTIVITEITEN
zombiebeek

Onze hindernissenparcours zijn gebouwd
boven een beek (de "zombiebeek"). 

Het is een combinatie van touwen, balken,
banden en dergelijke waarbij je steeds een eigen

manier vindt om over onze 
parcours te klauteren. 

We gaan niet in de hoogte, het is vooral
behendigheid die er voor zal zorgen dat je

droog blijft.

lasershoot

Net iets anders dan paintball maar minstens
even leuk. Ook al vuur je geen paintballetjes af,

je kan de anderen van veel verder afschieten
met deze laserpistolen. Je ziet op je scherm wie

je geraakt hebt, of (maar dat is dan minder)
door wie je geraakt bent. Verschillende

opdrachten waarbij je tactisch moet denken en
vooral raak schieten. Plezier gegarandeerd

zonder de verf. Ben je geraakt, dan maakt een
luid signaal dat duidelijk voor iedereen.

bull's eye
Op deze inflatable (springkussen) hang je met
rekkers vast, maar is de kunst om je zo snel en
vaak mogelijk een weg te banen naar de “bulls

eye” in het midden. 
Met een variatie aan spelvormen is dit een 

bron van puur plezier.



 

PRAKTISCH
We zorgen er voor dat jullie feestje een onvergetelijk leuke dag wordt. 

Om alles goed te laten verlopen, heb je best enkele reservespullen mee. 
Zo hoef je niet als modder-monstertje terug naar huis.

regenkledij, reservekousen en schoenen
Ook al kies je voor een droog programma, dus zonder hindernissenparcours, je wordt
nog steeds nat bij slecht weer aangezien alle activiteiten zich afspelen in openlucht.

Na een regenperiode kunnen kousen en schoenen vrij snel doorweekt zijn. 
Een paar droge kousen en schoenen in je tas is dus aan te raden.

sportieve kledij die tegen een stootje kan

vaste schoenen die in het slijk mogen

Het zijn niet altijd supersportieve activiteiten die op het programma staan, maar het
spreekt voor zich dat gemakkelijke kledij het meest geschikt is om alles vlot uit te

voeren. De hindernissenparcours liggen boven een beek waar er naast veel water ook
veel slijk op de bodem ligt. Voer je alles zonder problemen uit dan wordt er niets

vuil. Bij een klein foutje echter…

Schoenen zijn verplicht te dragen tijdens de activiteiten. Deze bieden de 
nodige bescherming tijdens het beklimmen van de hindernissen. 

Touwen en balken brengen vlug kleine sneetjes of wondjes aan. Het moeten ook vaste
schoenen zijn zodat deze niet van de voet glijden wanneer je een stap in het slijk zet. 

Neem dus zeker niet die nieuwe ballerina’s mee ;-)

zak voor vuile kledij



Wij ontvangen jullie graag 10 minuten voor de start van het feestje.
Op de dag zelf vragen we dat er steeds één volwassene aanwezig blijft.

Deze hoeft niet actief deel te nemen of te begeleiden, maar je weet nooit dat
er iemand gekwetst geraakt.  Zo kan de aanwezige ouder zich over het kind

ontfermen en de monitor bij de rest van de feestvierders blijven. 
 

Wij behouden ons het recht kinderen te ontzeggen als ze de
veiligheidsvoorschriften van onze monitor niet volgen.

 
Gelieve telefonisch te verwittigen indien jullie vertraging oplopen.

Als we daardoor later dan voorzien kunnen starten zal de begeleider het
programma eventueel moeten aanpassen en kunnen we niet garanderen 

dat alle gekozen activiteiten aan bod kunnen komen.
Uiteraard zullen wij er ook in dat geval nog alles aan doen om de 

kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Wat bij slecht weer?
Als het weer het niet toelaat om de gekozen formule/activiteiten 

te beoefenen passen wij die activiteiten in overleg met jullie & 
in de mate van het mogelijke de dag zelf aan. 

Bij extreem slecht weer kan je kosteloos annuleren 
 of verplaatsen tot 3 dagen op voorhand.



 

BETALING
Er wordt geen voorschot gevraagd. De betaling gebeurt steeds

de dag zelf aan de begeleider. Dit kan cash of via payconiq.
 

We rekenen steeds minimum 8 betalende deelnemers. 
Ook als de dag zelf bijvoorbeeld slechts 7 kinderen zijn, 

rekenen wij toch 8 deelnemers aan.

Als je dat wenst kan je op onze website 2 coole uitnodigingskaarten
downloaden. Zo zijn je gasten meteen in de juiste sfeer ;-) 

UITNODIGINGEN



 

LOCATIE & CONTACT
Teamadventure, Stadionlaan 1, 9800 Deinze

onze locatie bevindt zich in het Provinciaal domein De Brielmeersen
 

www.teamadventure.be
nascha@teamadventure.be

0497/17.68.70


