
 
 

 
 
 
Beste Familie, 
 
Allereerst bedankt dat u interesse heeft in een Poof! Party.  Hier ontvangt u een overzicht 
van onze diensten en de prijslijst. Wij hebben een groot team en we doen ons best om alle 
boekingen aan te nemen. Mocht u na het lezen van deze mail verder willen gaan met 
reserveren dan adviseren wij u, zo vroeg mogelijk uw aanvraag te plaatsen om teleurstelling 
te voorkomen.  U vind het losse aanvraag formulier in de bijlage. Wij ontvangen graag het 
formulier volledig ingevuld van u terug, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken. In de 
bijlage vind u ook extra informatie en prijzen van onze taarten en sweets. 
Zie onderaan deze brief meer uitleg over de inhoud van de pakketten. 

 
Prijslijst: 
De hieronder aangegeven prijzen zijn excl. Btw, reiskosten en eventuele parkeerkosten. 
 
Dienst  
Prinses en superhelden 

Aantal 
karakters: 

Duur vanaf: Prijs: 
 

Aantal kids: 

Kinderfeestjes:     
1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten 

1 60 min 130,00 euro  8-10 kids 

1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten 
+ schminken 

1 
 

120 min 180,00 euro  8-10 kids 

1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten + aparte 
schminkartiest 

1 
 

60 min 190,00 euro  8-10 kids 

10 kids      
1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten 

1 90 min 145,00 euro  10-12 kids 

1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten 
+ schminken 

1 
 

150 min 225,00 euro  10-12 kids 

1 karakter + start pakket 
incl. activiteiten + aparte 
schminkartiest 

1 
 

90 min 235,00 euro  10-12 kids 

2 karakters     
2 karakters + start pakket 
incl. activiteiten + 
knutselen + cadeautje 

2 60 min 210,00 euro  12 kids 

2 karakter + start pakket 
incl. activiteiten + 
knutselen+ cadeautje 

2 90 min 290,00 euro  15 kids 

 
Kinderfeestje: 
Als u meer tijd of kinderen wilt bijboeken met uw karakter dan kan dat natuurlijk. De 
karakters kunnen uw eigen activiteiten begeleiden of u kunt extra kinderactiviteiten kiezen 
bij ons.  ( Zie de kolom hieronder)   
 
 



Meet & Greet: 
Karakters Aantal 

karakters: 
Duur vanaf: Prijs: Aantal kids: 

Meet & Greet  1 30 min 85,00 euro Onbeperkt 
Meet & Greet 2 30 min 160,00 euro Onbeperkt 
Meet & Greet 3 30 min 235,00 euro  Onbeperkt 
 
 Prijslijst extra kinderactiviteiten: 

 
Aankleding ruimte: 

 
 
 
 

Dienst: 
Prijzen zijn exclusief begeleiding 

Duur: Prijs: + kosten 
entertainers 

Extra kosten voor uw entertainment naast de 
activiteiten 

15 min 10,00 euro  

Fotolijstjes versieren incl.  polaroid foto`s  30 - 45 min     8,00 euro p.p. 

Schuimfiguren met Foam slijm versieren 30 - 60 min 6,50 euro p.p. 
 

Maskers maken 30 - 60 min 6,50 euro p.p 
  

Houten spiegel of schatkistje versieren 30 - 60 min 8,00 euro  p.p 
 

Glittertattoos extra +/- 3 min p.p. 5,50 euro p.p. 

Schminken  +/- 6 min p.p. 5,50 euro p.p. 

Sieraden maken ( Kralen ) 30 - 45 min 6,50 euro p.p. 

Zand kleurplaten maken 30 - 45 min 6,50 euro p.p. 

Oud Hollandse spelletjes pakket  +/- 60 min 55,00 euro  

Cup cakes versieren +/- 60 min 12,00 euro p.p. 

Slijm maken ( vanaf 8 jaar) 30 - 60 min 9,00 euro p.p. 

Buiten water spelletjes  pakket - vrijspelen +/- 60 min 45.00 euro  

Veertje in het haar of met  gekleurd touwtjes en kralen 
indraaien workshop 

+/m 5 min p.p 5,00 pp  

Activiteiten naar wens georganiseerd door Poof! Party  _ Prijs later 
overeen te 

komen 

Dienst: Wat: Duur vanaf: Vanaf prijs: 
 

Ballon versiering Helium 
decor/ballonfiguren 

- Op maat 

Ruimte versieren Slingers, tafel 
aankleding, ballonnen. 

Opbouw + huur  
tijdens het feest 

Op maat 

Aankleden ruimte opbouw 60 min 45,00 euro 



Snoeptafel, taart en sweets: 

 
Prijslijst personen inhuren: 

 
Als u meer kinderen wilt entertainer dan het max. aangegeven in de lijst, dan kunt u er een 
Partynanny of extra uren bij boeken.   

Dienst: Wat: : Vanaf prijs: 
 

Kindersnoeptafel + opzet Complete tafel  Huur tijdens feest 260,00 euro  
Snoeptafel + opzet + huur Complete tafel Huur tijdens feest 400,00 euro 
Sweets Cup cakes 

Bon bons 
Donuts  
Cake pop  
Glazuur koekjes 

- 3,50 p.st 

Thema taart Eigen thema 1 /2/3 laags taart  
 

B kwalieit:  
10/15 personen  

vanaf 65,00 euro 
 

A kwaliteit:  
10/15 personen  

vanaf 90,00 euro   
 

Dienst: Max. aantal kids  Duur vanaf : Prijs vanaf: 
 

Schmink artiest 12 +/- 60 min 55,00  euro  
Glitter artiest 0-20 +/- 60 min  55,00  euro 
Hairfeather artiest 0-20 +/- 60 min 55,00 euro 
Schmink + Glittertattoos of 
hairfeaters 

12 +/- 90 min 75,00 euro 
  

Ballon figuur artiest 20 60 min 110,00 euro  
Ballonfiguren workshop 12 90 min 135,00 euro 
Jongleer workshop 12 60 min 115,00 euro  
Prinses of Superheld - 30 min 85,00 euro 
Mascotte + glittertattoos - 60 min 120,00 euro  
Partynanny  
(exl. Activiteiten) 

8 60 min 35,00 euro  

Partyplanner op locatie - 60 min 45,00 euro 
  

Schminkartiest in karakter 8-12 90 min 95,00 -120,00 euro 
1 Schminkartiest +  
1 karakter 

12 60 min   165,00 euro  
 

Kindershow + 
Meet & Greet 

Onbeperkt 3x 10 min 160,00 euro  

Dj + Dj set Onbeperkt 60 min Op aanvraag 
Dansfeestje op je eigen 
locatie 

15 90 min 180,00 euro  

Dans feestje bij Dance 
Factory + Schmink + 
glittertattoos  

10 120 min 245,00 euro  

Dj + mascotte + clown + 
ballonnen  

Onbeperkt  180 min 500,00 euro  



 
 
Verhuur: 
Wat: Voor wie: Duur: Prijs vanaf excl. borg: 
Kindertafel + bankje  4 -6 kleine kids Op de dag zelf 25,00 euro per set 
Biertafel set  8-10 personen Op de dag zelf 35,00 euro per set 
Indianen slaaphutjes Kinderen Op de dag zelf 45,00 euro p.p. 
Party tent verhuur Iedereen  Op de dag zelf 85,00 euro  
Springkussen Kinderen Op de dag zelf 130,00 euro 
Schaafijs kar + 
personeel + 6 
smaken, 150 st. 

Iedereen 60 min 170,00 euro  

Suikerspin machine 
onbeperkt + 
personeel 

Iedereen 60 min 100,00 euro 
 

  
Popcorn machine  
onbeperkt + 
personeel  

Iedereen 
Of  
Kinderfeestje 

60 min 
Of  
t/m 15 kinderen  

100,00 euro 
Of  

55,00 euro   
Poffertjes plaat + 
personeel 300 st. 

Iedereen 60 min 145,00 euro 
 
 

Slush puppy machine 
huur 10 L- 50 bekers 

Iedereen  Hele dag 145,00 euro 
  

Decor - Verkleed 
winkeltje 

Voor kinderfestival Opbouw + Dag zelf 500,00 euro  

Marktkraam - Op de dag zelf 50,00 euro  
Luxe stoelen Vanaf 4 st. Op de dag zelf 5,00 euro p.st.  
Klap stoelen Vanaf 4 st. Op de dag zelf 2,50 euro p.st. 
Klapstoel hoes Vanaf 4 st. Op de dag zelf 2,50 euro p.st 
Tafel Voor 8 personen Op de dag zelf 25,00 euro 
Prijzen zijn excl. bezorgkosten en borg. 

 
Kids club  voor horeca - familiedagen: 

 

Creatieve hoek extra`s: 
Wat: Aantal: Duur: Prijs: 
Knutselen Onbeperkt Vanaf 30 min Vanaf 6,50 euro per 

kind 
Stoelen huren - luxe Vanaf 4 st. Op de dag zelf 22,00 euro  
Klap stoelen Vanaf 4 st. Op de dag zelf 8,00 euro 
Tafel Voor 8 personen Op de dag zelf 22,00 euro 
Knutsel begeleiding 1 60 min 35,00 euro  
 

 

Begeleiding Entree: Duur: Prijs: 
1 begeleider t/m 15 kinderen tegelijk 120 min  160,00 euro  
2 begeleiders t/m 30 kinderen tegelijk 120 min 250,00 euro  


