PartyNanny - Creatief op je bruiloft
TraktatieWorkshop.nl; Feest op Maat!

Heb je een ander feestje
waar je hulp bij nodig hebt?
www.traktatieworkshop.nl

TraktatieWorkshop.nl & Atelier - De Pretletter
Korstmos 37
2914 XB Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-324946/ 06-26156509
www.traktatieworkshop.nl
www.atelierdepretletter.nl
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TraktatieWorkshop.nl

PartyNanny Prijslijst

PartyNanny

Feest op Maat!

Basisprijs:

Welkom bij PartyNanny, mijn persoonlijke dienst
voor bruiloften en andere bijzondere levensgebeurtenissen.

•

Uurprijs van de kinderworkshops

€ 44,00

•

Uurprijs reistijd, klaarzetten/opruimen

€ 32,00

•

Reiskosten o.b.v. gereden kilometers (retour/per km)

€ 0,19

Alle hierboven genoemde prijzen zijn (exclusief 21% BTW)

In dit boekje vind je uitleg over hoe de opzet van een
workshop via PartyNanny verloopt. Een prijslijst is
ook bijgevoegd.

Materiaalkosten kinderworkshops (€ 6,50— € 9,50 per kind):

•

Vogelhuisje / Spiegelltje decoreren

•

Feestmaskers maken, diverse materialen

•

Fotolijstje decoreren

•

Modelleren met Foamklei,

•

Armbandjes/ Sleutelhangers maken

•

Kunstwerk op Canvasdoek

Hartelijke groet,

•

Spiegeltje van Ariël

Yvonne Kervezee
TraktatieWorkshop.nl

•

Cupcakes versieren

Wil je inhoudelijk je wensen bespreken, dan kom ik
graag naar je toe. Of kom gezellig op bezoek bij mij
in het atelier. Je bent van harte welkom en zijn er nu
al ideeën of vragen? Bel direct naar: 06-26156509
(ma-za;10:00-18:00)

(www.traktatieworkshop.nl)

Locatie : Atelier - De Pretletter

Het plezier in de ogen van
de kinderen maakt het
feest compleet

Specials voor een trouwfeest met bijzonder thema (prijs op aanvraag)



Beach & zomerhuwelijk; Teenslippers pimpen



Winter/Kerst; sneeuwpopje modelleren of Kerstbal versieren met stof



Eigen invulling voor een workshop, deel je idee met ons

De kinderworkshops met materialen zijn inclusief 21% BTW.
Uitgave Januari 2021 (Prijswijzigingen voorbehouden)
info@traktatieworkshop.nl - www.traktatieworkshop.nl
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Dit is een uitgave in eigen beheer en mag niet zonder toestemming van uitgever
(TraktatieWorkshop.nl) worden aangepast, worden gedupliceerd of aangeboden onder een
andere naam. Heb je meer boekjes nodig? Vraag ze aan via: info@traktatieworkshop.nl
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PartyNanny

Feest op Maat!

Pak je flink uit of maak je er een intiem feestje van?
Welk budget je ook hebt, bij mij vind je het aanvullend
feestelijk maatwerk.
Voor bedankjes, verpakt snoep, aankleding van de
feestlocatie of andere persoonlijke decoratie kun je bij
TraktatieWorkshop.nl terecht. Ik help je graag verder
met het uitwerken van je plannen en maak op
aanvraag een mooi aanbod voor een compleet
feestpakket.
Ik wens jullie, veel voorpret & succes met alle
voorbereidingen van deze bijzondere gelegenheid.

Meer informatie & contact:
Yvonne Kervezee
TraktatieWorkshop.nl
(Atelier - De Pretletter)
info@traktatieworkshop.nl
0180-324946/ 06-26156509
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Bride & Groom To Be, Van Harte!!!!
Gefeliciteerd! Binnenkort gaan jullie trouwen en in de
aanloop naar de huwelijksdatum valt er heel wat te
regelen. Niet alleen de locatie, de fotograaf, de
catering, maar ook het vermaak voor de gasten. Groot
of klein, je wilt ze allemaal een onvergetelijke dag
geven. En zelf ook relaxed genieten!

Juist daarom kies je voor persoonlijke dienstverlening.
Terwijl de volwassenen gaan borrelen, worden de
kinderen door de PartyNanny, voor een leuke creatieve
activiteit uitgenodigd. Die activiteit kun je op maat bij
mij bestellen. Zo voer ik ze mee tijdens het terugvinden
van “Het Spiegeltje van Ariël”, en maken we een
dansje op onze feestelijk versierde teenslippers. De
kinderen gaan helemaal op in hun bezigheden. Terwijl
jullie even op adem kunnen komen of zelf een dansje
wagen op de dansvloer.
De kosten voor het inhuren van de PartyNanny, zijn
afhankelijk van je wensen. Om het makkelijk te maken,
werk ik met een uurtarief o.b.v. nacalculatie. Naast de
basiskosten als materialen en uurloon, worden de
kosten voor reistijd, klaarzetten en opruimen op de
locatie berekend. Ik maak duidelijke afspraken, zodat je
precies weet waar je aan toe bent.
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