Iets te vieren?
Feesten en partijen bij Dansstudio Waalwijk
Wij verzorgen allerlei soorten feesten en zaalhuur in Waalwijk en omstreken.
Je kunt bij ons terecht voor workshops, bedrijfsuitjes, bruiloften, koffietafels,
verjaardagen, evenementen, jubilea en nog veel meer.

Kinderfeestjes:
Vanaf 10 kinderen €12,- p.p.
1,5 uur incl. workshop / kinderdisco
2 consumpties en een zakje snoep/chips
Verjaardagen:
Geen zaalhuur, vanaf 10 personen!
Vraag ons naar de mogelijkheden…

Workshop organiseren?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
We verzorgen regelmatig workshops voor mensen die van hun uitstapje een
wat actievere bezigheid willen maken.
Van Salsa, Bachata, Merengue, Zouk, Mambo, Country line dancing, West
coast swing, Latin Cha cha of een regulier Foxtrotje?

Op locatie of bij ons in de dansstudio?
Met extra show of demonstratie?
Je zegt het maar! Het kan allemaal. Plezier en kwaliteit gegarandeerd! Wij
maken van elk uitje een succes.
Eerder verzorgden we al workshops bij de Efteling, Six Flags, Auto shows Ford
Nederland, Strandpaviljoen en Kurhaus in Scheveningen.

Demonstraties
Naast workshops kun je ons ook inhuren voor diverse dansdemonstraties. Wij
huisvesten dansparen uit de top van de Nederlandse danswereld.

*Arrangementen ‘exclusief consumpties’ inclusief workshop:
Arrangement van 1 uur (10 min pauze)
-tot 20 personen €200,-vanaf 20 personen = €12.50 p.p.
Arrangement van 2 uur (20 min pauze)
-tot 20 personen €275,-vanaf 20 personen = €15,- p.p.

*All-in Arrangementen ‘onbeperkt consumpties’ (excl. gedistilleerd) en
luxe hapjes incl.workshop:
Arrangement van 1 uur (10 min pauze)
-vanaf 10 personen €320 =€32,- p.p.
-Vanaf 20 personen = €25,- p.p.
Arrangement van 2 uur (20 min pauze)
-Vanaf 10 personen €450 =€45,- p.p.
-Vanaf 20 personen = €30,- p.p.

*All-in Arrangementen onbeperkt consumpties (excl. gedistilleerd) en
koud en warm buffet incl. workshop:
Arrangement van 2 uur (20 min pauze)
-Vanaf 20 personen = €40,- p.p.

Workshops op locatie:
Start tarief vanaf 1 uur €200,ieder extra uur €60
(reiskosten in overleg)

*Arrangementen exclusief workshop (1 Dagdeel):
*Top 3 arrangementen :
Arrangement 1
Ontvangst met champagne
Borrelhapjes koud (3 pp.)
Borrelgarnituur warm (3 p.p.)
Onbeperkt consumpties (4 uur)
Shotjes naar keuze (5 p.p.)
€29,50 per persoon
Arrangement 2
Ontvangst met koffie/ thee
Borrelgarnituur (5 p.p.)
Live grill met broodje hamburger
Live grill met broodje worst
Onbeperkt consumpties (4 uur)
€32,50 per persoon
Arrangement 3
Onbeperkt consumpties (4 uur)
Borrelhapjes koud (2 pp.)
Borrelgarnituur warm (6 p.p.)
Shotjes naar keuze (3 p.p.)
€26,50 per persoon

Commerciële feesten:
Zaalhuur €250,- per dagdeel
(Hapjes, catering mogelijk tegen meerprijs)

Vergaderingen en bijeenkomsten:
Zaalhuur: €250,- per dagdeel
incl. gebruik van beeld en geluidsapparatuur
(Hapjes, catering mogelijk tegen meerprijs)

Buffetten (Voorbeelden)
Indisch buffet à € 11,00 p.p.
 Huzaren of rundvlees salade
 Tomatensalade met olijfolie, en verse basilicum
 Komkommer in ‘t zuur met mint
 Diverse broodsoorten met huisgemaakte kruidenboter
 Kroepoek
Warm
 Huisgemarineerde kip of varkens saté met huisgemaakte satésaus
 Gele rijst
Winter buffet à € 14,95 p.p.
 Zuurkoolstamppot
 Boerenkoolstamppot
 Winterwortel uien stamppot
 Erwtensoep met roggebrood en katenspek
 Uitgebakken speklapjes
 Saucijsjes en Gelderse rookworst
Italiaans buffet à € 17,50 p.p.
 Penne pasta Carbonara met kip en Toscaanse roerbakgroenten
 Lasagne met oude kaas gegratineerd
 Macaroni Bolognaise
 Diverse broodsoorten met huisgemaakte kruidenboter
 Salade van Hollandse vleestomaten met een frisse kruiden dressing
 Komkommer in ‘t zuur met mint
Dessert/ High Tea à € 6,50 p.p.
 Een uitgebreide schaal vol met lekkere toetjes, bonbons, mini tompouces,
eclairs, fruitspiesjes, diverse soorten bavaroise, bonbons, mini cake, te veel
om op te noemen. Een lekkere schaal om uw maaltijd volledig mee af te
ronden.
Wel altijd in combinatie met een buffet.

Wil je een buffet op maat, en het zelf samenstellen?
 Alles is mogelijk bij Dansstudio Waalwijk, en zullen in overleg met jou een
scherpe prijs aanbieden!

Een catering kan je feest extra aankleden en je werk uit handen nemen. Je hoeft niet
zelf de keuken in, waardoor je jezelf kunt richten op je feest. En het verblijdt je
gasten, zij hebben geen honger, waardoor ze langer blijven. Het doen van een
gezamenlijke activiteit, het eten, zal je feest een extra dimensie geven.
Ook wanneer je kiest voor borrelhapjes, die allemaal handmatig gemaakt worden,
geeft je feest een extra feestelijk tintje. Bovendien kun je gratis voor de deur
parkeren en hebben we een eigen parkeerplaats.
Wist je dat…
Je ervoor kan kiezen om ons het feest te laten verzorgen of om zelf alles te regelen.
Bij ons kun jezelf de catering regelen, je eigen drank meebrengen en je eigen
entertainment verzorgen.
(Je betaald €399,- zaalhuur)
Uiteraard kunnen wij dit ook voor je verzorgen…
Zaalhuur:
Natuurlijk hoeft je de catering niet volledig uit handen te geven wanneer je een zaal
huurt bij Dansstudio Waalwijk. Je kunt dit ook zelf in de hand nemen en houden. Dat
betekent dat je zelf de inkoop doet, zorgt dat de catering aanwezig is. Verder regel
jezelf het personeel en zorgt je ook zelf voor de dranken die geschonken worden.
Ook de versiering doet je volledig zelf. Er is enorm veel mogelijk, dus informeer naar
de mogelijkheden.
Kortom: onze zaal, jouw drinken, jouw catering (indien je dit wilt), jouw personeel en
jouw versieringen.
Uiteraard staat er altijd iemand klaar voor je. In de zaal is tijdens het gehele feest
iemand van ons aanwezig. Wij begeleiden dan ‘je personeel’ en helpen indien nodig.
Hou er wel rekening mee dat..
-De gehele muziekkeuze wordt door jou bepaald, maar onze geluid/licht installatie
wordt alléén bedient door iemand van ons, of onder het toeziend oog van...
-Onze keuken NIET gebruikt kan worden.
Wel is het mogelijk om gebruik te maken van de oven en magnetron die aanwezig
zijn (deze worden dan in de ruimte met het buffet geplaatst)
Naast de beschikking over stoelen, borden, bestek, zittafels, staantafels en diverse
schaaltjes en bakjes. Onze prijzen zijn inclusief al het materiaal, stoelen, glazen,
tafels etc.

*alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
De kosten zijn erg afhankelijk van tijdsduur, aantal personen, extra apparatuur, lunch
/ diner en eventuele andere activiteiten. Wij maken daarom graag een afspraak met u
om uw wensen te inventariseren en de mogelijkheden die wij bieden te bespreken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Rémi Janssen
-Mail: team@dansstudiowaalwijk.nl
-Telefoonnummer 06 109 203 73.

Consumptieprijzen
2018
Koffie/thee
Frisdrank
Bier (0,25cl)
Wijn
Likeur/ Mixdrank

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20 / €2,70
€ 2,70
Indien
gewenst, tegen
meerprijs

Bij het afkopen van de bar kan men onbeperkt drinken.
Dit kost slechts €19,50 p.p. excl. gedistilleerd per dagdeel

Drankenkaart 2018
Warme dranken €2,20
Koffie / Capuccino / Thee Warme Chocomel
Frisdranken €2,20
Cola/ Cola zero Fanta Sprite Appelsap / Sinaasappelsap Spa Rood / Spa Blauw
Bitter Lemon Cassis Ice-Tea / Ice-Tea green Dubbelfris Chocomel Fristi Aquarius
(Diverse smaken)
Bier
Jupiler… van de tap €2,20
Seizoens Bieren Hertog Jan *Hoegaarden Radler 0.0% €2,70
Wijn
Droge Witte / Zoete Witte / Rode €2,70
Likeuren / Mixdrank €3,- / €4,Vraag naar ons assortiment
Snacks
Croky chips Naturel / Paprika €1,Pringles chips Org. / Papr. €1,50
Diversen snoep €1,-

