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A la carte workshop formules voor bedrijven, clubs, verenigingen of particulieren 
 
 
Omschrijving 
Deze speciale formules staan U toe om een workshop te volgen uit een lijst van mogelijkheden op een 
andere datum dan die van onze maandelijks geplande workshops (zie hiervoor de gewone Zandstorm 
site). Wij gaan ervan uit dat in de meeste gevallen U graag deze activiteit in uw locatie wilt organiseren, 
dus voorzien wij een all-in formule waar wij ter plaatse komen (België, Nederland) met al het nodige 
materiaal. Wenst U echter een volledig zorgeloze organisatie dan kan U uiteraard ook altijd terecht op 
onze locatie in Kortenberg (België).  
 
 
Voor wie is dit interessant? Enkele voorbeelden... 
► Teambuilding activiteit voor bedrijven 
 

 

Deze formules zijn ideaal voor bedrijven die op zoek zijn 
naar een originele vorm van teambuilding of 
ontspanningsactiviteit voor hun werknemers.  
De deelnemers tonen zich van hun creatiefste kant en gaan 
aan het einde van de activiteit naar huis met een uniek 
gecreëerd stuk! Er worden dus 2 vliegen in een klap 
geslagen: er is ontspanning, interactiviteit en een tastbaar 
eindresultaat.  
Wij komen ter plaatse en brengen al het nodige materiaal 
mee. 
 

 

► Originele ledenactiviteit voor clubs/verenigingen! 
 

 

Organiseer eens iets anders dan een jaarlijkse kaartavond 
of fietstocht. Op onze activiteit leren de deelnemers elkaar 
beter kennen door de onderlinge interactiviteit, 
behulpvaardigheid, respect voor de verborgen talenten van 
de andere deelnemers, ...  
 
Achteraf gaat iedereen trots naar huis met zijn gemaakte 
creatie. 

 
► Een middag/avondje gezellig samen met de vriendinnen! 
► Een vrijgezellen activiteit 
 

Een voorbeeld:  
 
Regelmatig worden we gevraagd om een middag/avondje Art Clay Silver te organiseren bij één van de 
deelnemers thuis. De redenen hiervoor zijn talrijk: de standaard workshop is volzet, de datum past je niet, 
je zou als gastvrouw eens graag iets origineels willen organiseren voor je vriendinnen, ... 
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De enige voorwaarde is dat je met een minimaal aantal 
personen aanwezig bent. In het geval van Art Clay Silver is 
dit bijvoorbeeld 5 personen. Net zoals in de voorgaande 
voorbeelden, brengen wij al het materiaal ter plaatse.  
 
 
Uiteraard ben je niet beperkt tot een Art Clay Silver 
workshop, maar zijn ook alle andere formules op onze site 
mogelijk. 

 
Wij aanvaarden de 'Sport & Culture' cheques van Sodexo en Accor 
► Uiterst interessant voor bedrijven 
 

 

De 'Sport & Culture Pass' cheques van Sodexo en Accor zijn stuk 
voor stuk uitstekende hulpmiddelen om de band met uw collega’s of 
klanten aan te halen. En tegelijkertijd bieden ze u nog eens volop 
voordeel op fiscaal gebied.  
 
Deze cheques zijn vrijgesteld van RSZ, bieden 100% plezier en 100% 
flexibiliteit. 
 

 
 

Algemene voorwaarden: 
� Per activiteit word aangegeven wat de 
eenheidsprijs per deelnemer is (incl BTW) en met 
hoeveel deelnemers je moet zijn om deze activiteit 
te kunnen boeken. 
 
� Voor sommige activiteiten zijn er speciale 
voorzieningen nodig (vb. genoeg ruimte) die 
noodzakelijk zijn om de activiteit ter plaatse te 
kunnen organiseren. 
 
� De annulatie van ingeschreven deelnemers op 
een activiteit geven aanleiding tot het betalen van 
de annulatievergoeding per persoon zoals 
gespecifieerd in de beschrijving van de activiteit. 
 
� Bij het boeken van een activiteit vragen wij een 
voorschot berekend volgens de formule: 
[aantal ingeschreven deelnemers] x [annulatieprijs 
per persoon] 
 
� De totale annulatie van een geboekte activiteit 
geeft aanleiding tot het betalen van een 
annulatievergoeding twv. het voorschot. Indien er 
nog geen voorschot betaald werd, dan zal de 
annulatievergoeding berekend worden volgens de 
formule:  
[aantal ingeschreven deelnemers] x [annulatieprijs 
per persoon] 
 
� Omdat er gewerkt wordt met natuurmaterialen 
kan het altijd zijn dat de creatie lichtjes afwijkt van 
de originele foto. Indien één van de componenten 

bvb. seizoensmatig niet voorhanden is dan wordt 
deze vervangen door een gelijkwaardige product. 
 
In geval van organisatie op de locatie van de 
klant: 
� Verre verplaatsingen kunnen aanleiding geven 
tot het betalen van een verplaatsings vergoeding. 
 
� Wij zorgen ervoor dat al het nodige materiaal 
voor de geboekte activiteit ter plaatse aanwezig is, 
alsmede beschermende plastic voor de werktafels. 
De reiniging van de werkruimte en eventuele 
restafval is ten laste van de klant. 
 
� Desondanks onze professionele begeleiding kan 
het steeds voorkomen dat één van de deelnemers 
de locatie besmeurd of beschadigd. De kosten 
hieruitvloeiende zijn ten laste van de klant. 
 
 
Opmerkingen: 
� Raadpleeg steeds onze website voor 
wijzigingen in het programma of nieuwig- 
heden. 
 
� Bovenstaande voorwaarden zijn algemene 
voorwaarden en kunnen steeds gewijzigd 
worden in functie van grotere afnames of 
specifieke wensen van de klant. Indien dit het 
geval mocht zijn dan worden deze afwijkende 
clausules bijgevoegd als een addendum 
onder de hoofding ‘specifieke voorwaarden’. 

 


