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Nice to meeT!
Leuk dat je meer te weten wil komen over Bedrijfestijn en haar diensten! Mijn
naam is Leander Lignac en ik ben eigenaar, bedenker en eventmanager van dit
jonge Amsterdamse evenementenbureau voor bedrijven. Bedrijfestijn is opgericht
met de overtuiging dat regelmatig georganiseerde bedrijfsevents kunnen worden
gefaciliteerd met behulp van vooraf bedachte en samengestelde pakketten. Met
kant-en-klare bedrijfsevents op locatie nemen wij de zorg voor faciliteiten uit
handen van op- tot afbouw. De all-in pakketten zorgen ervoor dat je geen uren
meer hoeft te steken in de zoektocht naar basics en bijpassende aankleding voor
een evenement. En door een keuze uit verschillende stijlen en opties kan het
event worden vormgegeven naar eigen smaak en wensen.
Het woord ‘festijn’ in Bedrijfestijn betekent voor ons ‘feestelijk evenement’. Er is
als bedrijf namelijk genoeg te vieren! Neem bijvoorbeeld het jaarlijks
terugkerende personeelsfeest, een kerst- of nieuwjaarsborrel, de eerste-paal-slaan
van het nieuwe gebouw, een openingsfeest, een familiedag om collega’s beter te
leren kennen of een presentatie van een nieuw product. De organisatie van deze
events worden een stuk makkelijker en leuker met de pakketten van Bedrijfestijn!
Ons doel is hulp te bieden en te komen tot een geslaagd evenement. Wij geven
graag de persoonlijke aandacht die je nodig hebt met transparante communicatie
en een betrouwbare no-nonsense aanpak. Jij zorgt voor de invulling, wij voor de
faciliteiten.

Samen maken we er een Festijn van!
Vriendelijke groet,
Leander
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Hoe werkt het?
Als organisator ga je voor een geslaagd evenement! En laten we eerlijk
zijn, daar kan je soms best wat hulp bij gebruiken. Bedrijfestijn biedt die
hulp! Bij ons zijn kant-en-klare bedrijfsevents te boeken, waardoor de
zorg voor faciliteiten uit handen wordt genomen. Dan hoef jij alleen nog
na te denken over de invulling. Hoe dat werkt? Je vindt alle info hier.
Om tot een juiste samenstelling van het pakket te komen, leggen wij je
een aantal vragen voor. Op die manier komen we de wensen en eisen te
weten en kunnen we optimaal meedenken.
Wat voor soort bedrijfsevent ga je organiseren?
Veelal een makkelijke vraag, maar wel erg belangrijk voor ons om te
weten. Er zijn namelijk kant-en-klare pakketten samengesteld voor
familie-/open dagen, personeelsfeesten/-borrels, openingsfeesten, het
slaan van een eerste paal en (product)presentaties. Heb je een ander
event te organiseren, ook dan denken wij graag mee.

Welke wensen en eisen zijn onmisbaar?
Is een event niet geslaagd zonder goede DJ? Zou je
graag nog een presentatie geven bij jullie jaarlijkse
personeelsfeest? Liever nog wat uitgebreidere
aankleding of decoratie? Of zijn er gewoon te weinig
toiletten voor alle gasten? Bekijk de aanvullende opties
van Bedrijfestijn, want echt alles is mogelijk!
Wil je gebruik maken van catering?
Een festijn is niet compleet zonder eten en/of drinken!
Daarom heeft Bedrijfestijn in samenwerking met Your
Choice Catering diverse catering opties bedacht. Je kunt
uiteraard zelf kiezen of je hiervan gebruik maakt.
Neem gerust een kijkje, ook deze pakketten zijn all-in!

> Kant-en-klare bedrijfsevents <

Wordt het een buiten of binnen festijn?
Bedrijfestijn zorgt voor volledig ingerichte ruimtes op locatie. Dit kan in
een sfeervolle tent (buiten) of in een ruimte van het bedrijf (binnen).
Soms ligt de keuze voor hand en soms is het verstandig de situatie
vrijblijvend met ons te bespreken.

Wat wordt de stijl van het event?
Interieur en aankleding is onderdeel van elk event. Bij Bedrijfestijn kan
je kiezen welke stijl het beste past bij de sfeer die je wil creëren. Je kunt
kiezen uit Festival, Nostalgia en Element. Een impressie van de stijlen is
op volgende twee pagina’s zijn weergegeven.

Waar kan Bedrijfestijn verder hulp bieden?
Wij denken graag mee bij het maken van de juiste
keuzes. Vraag een offerte aan of neem contact op via de
website, of bel 020 21 01 456.

Stijlen
Alle festijnen zijn te boeken in drie verschillende
stijlen; Festival, Nostalgia en Element. Met deze
stijlen kunnen events aangekleed en ingericht
worden naar persoonlijke smaak. Bij een ‘buiten’
event biedt een Flex Tent sfeer en overkapping en
bij een ‘binnen’ event zorgt Pipe & Drape
(theaterdoek) voor een afgebakende ruimte. De
kleuren zijn per stijl verschillend.
Buiten
u Festival: zandkleurig i.c.m. houten palen
u Element: zilverkleurig i.c.m. aluminium palen
u Nostalgia: zandkleurig i.c.m. aluminium palen

Het speelse, kleurrijke en het houten meubilair zorgen voor een
echt festival gevoel. De gekleurde verlichting brengt het geheel
tot een feestelijk event.

De rvs-achtige en lichte sfeer samen met witte meubels geven
een strak effect. Het witte priklicht en de LED-spots brengen
warmte in de aankleding en maken het geheel helemaal af.

Binnen
u Festival: zwarte Pipe & Drape
u Element: witte Pipe & Drape
u Nostalgia: zwarte Pipe & Drape
De oude bruine tinten komen terug in een warme inrichting. Met
een vintage aankleding is er weinig voor nodig om een nostalgisch
gevoel naar boven te halen. Natuurlijk mag wit priklicht niet
ontbreken.

> Alle Festijnen zijn te boeken in deze stijlen <

Stijlen

Personeelsfestijn
Iets waar menig collega jaarlijks weer naar uitkijkt; precies, het personeelsfeest! Van
een volledig georganiseerde dag tot feestavond met DJ, bij Bedrijfestijn is het
allemaal mogelijk. En dat allemaal op eigen terrein.
De basics van dit pakket gaan uit van een informele setting, waar een borrel of
maaltijd kan worden genuttigd. De lichten en achtergrond muziek maken de sfeer
compleet. Kijk bij ‘Catering Services’ voor passende hapjes en/of drankjes.
Aanvullende opties geven niet alleen de mogelijkheid om faciliteiten en aankleding
verder te personaliseren, maar ook om een dag of avond invulling te geven. Er is een
groot aantal activiteiten te bedenken die op locatie kunnen worden gedaan. Denk
bijvoorbeeld aan een Solex-tour, een mobiele escape room, GPS-tour, Bubble voetbal,
een moorddiner of andere ideeën.

> Van Personeelsdag tot feestavond <

Basispakket Personeelsfestijn
u Statafels
u Barkrukken
u Zittafels
u Stoelen
u Buffettafels
u Priklicht
u Par Spots
u Geluidsspeakers
u Microfoon
u Basic decoratie
Aanvullende opties
u Activiteiten
u Deluxe decoratie
u Loungeseats (zithoek)
u DJ met discolicht en –geluid
u Verwarming
u Toiletwagen
u Garderoberekken
u Podium
u Aggregaat
u Stelvloer (voor tent)
u Presentatie set
u Tapijt

Openingsfestijn
Een nieuw gebouw of te renoveren werkplek kan
een hoop energie kosten. Niets is dan mooier het
resultaat te laten zien met een welverdiend
openingsfeest! Bedrijfestijn heeft daar het
perfecte basispakket voor; een sfeervolle tent
met aankleding voor ontvangst, ballonnen voor
de ingang en door het gebouw, geluid met
microfoon en kniplint voor de officiële opening,
en ook een rode loper voor de genodigden mag
niet ontbreken.
Wij kunnen ons voorstellen dat een dergelijk festijn iets extra’s verdient en wellicht
voor de hele familie wordt georganiseerd. Opties als skytubes, een springkussen en/
of deluxe decoratie, maken het openingsfeest dan helemaal compleet.

> Ballonnen en een rode loper <

Basispakket Openingsfestijn
u Flex Tent
u Statafels
u Buffettafels
u Ballonnen
u Kniplint
u Microfoon
u Priklicht
u Par Spots
u Geluidsspeaker
u Rode loper met afzetpaaltjes
u Basic decoratie
Aanvullende opties
u Skytubes
u Springkussen
u Deluxe decoratie
u Verwarming
u Toiletwagen
u Garderoberekken
u Podium
u Aggregaat
u Stelvloer (voor tent)
u Presentatie set
u Tapijt

Bouwfestijn
Het begin van een nieuwbouwproject is het slaan van de eerste paal. Veelal een
bijzonder project en met recht wordt zo’n festijn vaak gevierd! Daarom hebben wij
speciaal hiervoor een pakket samengesteld.

> Een Volledig ingerichte tent op bouwplaats <
Het pakket is ontwikkeld als informele bijeenkomst met ontvangst mogelijkheid.
Omdat een dergelijk event over het algemeen plaatsvindt op een bouwplaats, is er
een tent bij het basispakket inbegrepen welke is ingericht en aangekleed. Verder
mogen ballonnen en geluid met microfoon niet ontbreken om het slaan van de
eerste paal feestelijk te kunnen vieren. Met aanvullende opties als vlaggenmasten,
skytubes en/of springkussen kan de bouwplaats ook verder worden aangekleed.
Uiteraard behoren extra faciliteiten hierbij ook tot de mogelijkheden.

Basispakket Bouwfestijn
u Aluminium hal of Flex Tent
u Stelvloer
u Statafels
u Buffettafels
u Ballonnen
u Microfoon
u Licht
u Geluid
u Basic decoratie
Aanvullende opties
u Vlaggenmast(en)
u Skytubes
u Springkussen
u Rode loper met afzetpaaltjes
u Verwarming
u Toiletwagen
u Garderoberekken
u Podium
u Aggregaat
u Presentatie set
u Tapijt

Presentatiefestijn
Er is een nieuw product te presenteren, een lezing te geven of iets anders te
presenteren, en je bent op zoek naar een locatie. Waarom extern iets afhuren, terwijl
op eigen terrein ook een inspirerende ruimte kan worden gecreëerd. Bedrijfestijn
heeft hiervoor een compleet pakket met alles erop en eraan!

> Alle basics voor een presentatie <
Het betreft een eenvoudig pakket met alle
basics voor een presentatie, dat is uit te
breiden tot een spectaculaire show en/of een
informele afsluiting. Ook hier kan een keuze
worden gemaakt uit de drie stijlen.
Kleur stoelen per stijl
u Festival: rode kuipstoelen
u Element: witte kuipstoelen
u Nostalgia: zwarte kuipstoelen

Basispakket Presentatiefestijn
u Stoelen
u Podium
u Beamer met scherm
u Microfoon
u Licht
u Geluid
Aanvullende opties
u Uitgebreide (licht)show
u Beeldopname met tv’s
u Flipover
u Informele receptie
u Deluxe decoratie
u Verwarming
u Toiletwagen
u Garderoberekken
u Aggregaat
u Stelvloer (voor tent)
u Tapijt

Familiefestijn
Op zo’n open dag van het bedrijf is het natuurlijk erg leuk je werkplek te kunnen
laten zien aan familie. Daar mag best een festijn van worden gemaakt. Daarom
hebben wij een kant-en-klaar pakket samengesteld dat er een feestelijk event van
maakt, met een volledig ingerichte ruimte voor een gezellig samenkomen.
Met een activiteit dat bij het pakket inbegrepen zit, is er ook gedacht aan de
kinderen. Denk bijvoorbeeld aan schminken, pony rijden, een stormbaan, een
draaimolen, of andere kinderactiviteiten. Wil je liever een activiteit voor
volwassenen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. De aanvullende opties geven
mogelijkheden om de dag en locatie nog specialer te maken!

> open dag met activiteit <

Basispakket Familiefestijn
u (Sta)tafels
u Stoelen
u Barkrukken
u Buffettafels
u 1x (kinder)activiteit
u Microfoon
u Licht
u Geluid
u Priklicht
u Basic decoratie
Aanvullende opties
u Meerdere (kinder)activiteiten
u Deluxe decoratie
u Loungeseats (zithoek)
u Balonnen
u DJ met discolicht en –geluid
u Verwarming
u Toiletwagen
u Garderoberekken
u Podium
u Aggregaat
u Stelvloer (voor tent)
u Presentatie set
u Tapijt

Catering Services
Bedrijfestijn zet kant-en-klare bedrijfsevents neer en daar hoort
eten en drinken bij. Onze catering services geven mogelijkheden
om een event compleet te maken, maar zijn geen onderdeel van
het basispakket. In samenwerking met Your Choice Catering zijn
er diverse arrangementen samengesteld, volgens onze
standaarden. Dat betekent ook all-in prijzen, wel zo makkelijk!
Arrangementen
Ook binnen catering is er keuze, zodat er altijd een smaak tussen
zit die het beste bij het event past. Er is onderscheidt gemaakt in
drie arrangementen, te weten:
u Borrel
u Drank
u Buffet

> All-in Arrangementen <
De maaltijden komen standaard in buffetvorm met een
alcoholisch drankje bij ontvangst. Er is altijd keuze uit minimaal
drie verschillende buffetten. Het borrel arrangement bestaat uit
drie warme hapjes p.p., borrelnootjes, kaasstengels en zoutjes. De
dranken zijn standaard fris, bier en wijn. Speciale (eet)wensen zijn
altijd bespreekbaar.

Prijsstelling
De arrangementen worden standaard geleverd met servies,
bestek, glaswerk, overige benodigdheden en schoonmaak.
Tevens is bij de prijs personeel inbegrepen. De arrangementen
zijn berekend voor een tijdsbestek van 2,5 uur. Bij uitloop
worden kosten gerekend op basis van nacalculatie. In overleg is
langere afname uiteraard mogelijk, hiervoor gelden andere
tarieven.
Prijzen p.p. (excl. BTW)
Borrel: € 4,50
Buffetten: vanaf € 14,95 tot € 22,25*
Drank: € 11,50
* Afhankelijk van aantal personen (vanaf 30 p.) en buffet.

Goed om te weten
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Bedrijfestijn is een evenementenbureau. Wij zetten diensten en
producten in van derden en dragen zorg voor de faciliteiten op
locatie.
In verband met de inhuur van derden, gelden algemene
voorwaarden van betreffende partijen.
Alle bedrijfsevents zijn bedoeld om plaats te vinden op eigen
terrein of te bepalen locatie.
Op basis van het aantal personen is zorgvuldig een inschatting
gemaakt voor het aantal man-uren en benodigde materialen.
Afhankelijk van de situatie en wensen kan een prijsindicatie
onverhoopt afwijken.
Catering services zijn geen onderdeel van het basispakket.
Bedrijfestijn heeft er uitdrukkelijk voor gekozen geen vaste
pakketprijs te communiceren in verband met een complexiteit
van bedragen en factoren die invloed hebben op de
prijsstelling.
Voor aanvullende opties, wensen en eisen geldt een meerprijs.
Van op- tot afbouw neemt een event 2 tot 3 dagen in beslag,
afhankelijk van de grootte en de benodigdheden. Indien een
bepaald tijdsbestek noodzakelijk is, dan is dit bespreekbaar. In
laatstgenoemd geval geldt mogelijk een meerprijs.
Een event is bevestigd indien aanbetaling is verricht.
Na bevestiging gelden er annuleringsregels- en kosten.
Mede door samenwerking met andere partijen, zijn wij
genoodzaakt transportkosten als bijkomende kosten te
rekenen bovenop genoemde prijzen en prijsindicaties.

√ Persoonlijke aandacht

√ All-in Bedrijfsevents
√ Keuze uit drie stijlen
√ Wij verzorgen de faciliteiten

√ Eigen locatie
√ opties met legio mogelijkheden

WKR-voordeel
Wat is WKR?
WKR staat voor Werkkostenregeling. Het is een regeling waar alle
bedrijven sinds 1 januari 2015 aan dienen deel te nemen. Hiermee
kan 1,2% van het bruto loon van een werknemer besteed worden als
vrije ruimte. Onder deze vrije ruimte valt alles dat wordt verstrekt
en vergoed door een werkgever aan een werknemer in het kader
van de dienstbetrekking. Komt een dergelijk ‘loon’ boven de vrije
ruimte uit, dan wordt 80% belasting geheven over het gedeelte dat
hier overheen gaat.
Wat betekent dit?
Onder andere kostenvergoedingen, kerstpakketten, fiets van de zaak,
maar ook personeelsuitjes op een externe locatie met een feestelijk
karakter vallen in de vrije ruimte van de WKR. De belastingdienst
heeft voor bedrijfsevents op eigen locatie een uitzondering op deze
regel. De kosten van een personeelsfeest dat op eigen werkplek
wordt georganiseerd, is vrijgesteld van belasting en valt ook niet
binnen de vrije ruimte van de WKR. Kortom als de vrije ruimte al is
besteed aan andere uitgaven, dan biedt een feestelijk bedrijfsevent
van Bedrijfestijn uitkomst.

> Feestelijk bedrijfsevent op eigen werkplek is vrij van belasting <

