
Drankje en ijsje

Pannenkoekenmenu

Verrassingsmenu

Hamburgermenu
Pastamenu

Vanaf 8 personen organiseer je een verjaardagsfeestje boordevol speelpret in  

Speelpunt. Vanaf 10 personen is de 11e persoon gratis! (10 + 1 gratis; 20 + 2 gratis) 

Wat kan de jarige verwachten?

• Heerlijk smullen aan de versierde feesttafel!

• Super leuke uitnodigingen voor de gasten. Je kan ze eenvoudig downloaden op   

 www.speelpunt.be of afhalen aan de kassa in Speelpunt of LAGO Club Zwevegem Fit.

• Een toffe verjaardagskroon.

• En natuurlijk een cadeautje van Lemmie met een heel mooi verjaardagsboekje om alle  

leuke herinneringen in te verzamelen en een spetterend bezoek aan één van de  

LAGO-zwemparadijzen.  -12 jaar 

Ben je  bijna jarig?  Vier dan jouw verjaardag in  
Speelpunt. Samen met jouw  

vrienden maak je er een  knalfeestje van!

DIVERSE ALL-IN FORMULES 

Verse  
huisbereide  

pannenkoeken!

• Start het feestje met bubbels!  
 Voor een kleine meerprijs zetten we  
 alvast een fles Kidibul kinderchampagne koud.

• Geen verjaardag zonder kaarsjes!
 Verras de jarige met een overheerlijke 
 verjaardagstaart.

• Je toegangsticket.
• Propere gesloten schoenen om te klimmen in Lemmies Klimavontuur.
• Handschoentjes om te dragen op de schaatspiste.
• Een fototoestel om leuke herinneringen vast te leggen. 

Je kan de foto’s nadien in je super leuk verjaardagsboekje kleven.
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Wat moet je 
zeker meebrengen?

FEESTTIPS VAN  

LEMMIE

Maak je feestje 

onvergetelijk! 

• De prijzen van de feestformules zijn enkel geldig vanaf 8 betalende kinderen tot en met 12 jaar.
• Vanaf 10 personen is de jarige gratis (10+1). Vanaf 20 personen zijn zelfs 2 personen gratis 

(20+2).
• Prijs van de formule is de prijs van het feestarrangement, inclusief toegang tot het speelparadijs.
• Slechts één feestje per tafel. Formules worden gekozen voor het voltallige gezelschap. Keuzes 

binnen het verrassingsmenu (chickenfingers, fishfingers, bitterballen of frikandel) kunnen op de 
dag zelf gekozen worden.

• In elke formule zit één frisdrank inbegrepen. Keuze uit volgende frisdranken: 
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up, Spa Reine, Spa Intense, Lipton Ice Tea.

• Minimaal 1 begeleider met minimum leeftijd van 16 jaar per 8 kinderen.
• Begeleiders hebben gratis toegang en kunnen voordelig mee eten van dezelfde formule. Je 

kan bij reservatie aanvinken of je ook een voordelige menu wil bestellen voor de begeleiders. 
Begeleiders kunnen ook de dag zelf à la carte bestellen. Geef in dit geval enkel het aantal 
begeleiders door bij reservatie.

• Eigen voeding of drank meebrengen is niet toegestaan.
• Reserveren kan online tot 7 dagen voor de datum van het feestje. Het volledige feestje wordt 

onmiddellijk en volledig online betaald bij reservatie en is hierna definitief. Je krijgt na betaling 
een toegangsticket via email toegestuurd. Dit geldt als toegangsticket voor het voltallige 
gezelschap en breng je mee op de dag zelf.

• Annulaties van feestjes zijn niet mogelijk. Verplaatsing naar een ander tijdstip kan enkel in geval 
van onvoorziene omstandigheden.

• Aanpassingen worden aanvaard tot 3 dagen voor aanvang van het feestje. Deze kunnen enkel 
telefonisch op het nummer 056 28 95 80 of via email naar info@speelpunt.be doorgegeven 
worden. Wijzigingen van maximaal 2 personen worden de dag zelf nog aanvaard. Er wordt in 
geen enkel geval een terugbetaling gedaan. We vangen het verschil op met een waardebon die 
gebruikt kan worden in Speelpunt. Bij een aankoop van extra formules worden deze afgerekend 
aan de kassa bij aankomst, voor de aanvang van het feestje.

• Voor een vlot en leuk bezoek aan Speelpunt, vragen we om vooraf het algemeen reglement op 
de website te lezen.

INFO & VOORWAARDEN


