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BEDRIJFSUITJE AMSTERDAM 
 
Amsterdam is waarschijnlijk de populairste stad van Nederland! 
Met haar prachtige historische monumenten, bekende grachten, 
de Dam en de verschillende musea biedt deze stad een breed 
scala aan mogelijkheden voor jong en oud.  
 
Wilt u schilderen met Ans Marcus, alles leren over smartlappen of 
gaat u toch liever de stad verkennen op een ludieke manier? De 
Ceremoniemeester organiseerde deze uitjes al met succes voor 
onder andere de ING en Rijkswaterstaat. 
 
Ook van uw bedrijfsuitje maken wij graag een onvergetelijke dag! 
 
BEDRIJFSUITJE AMSTERDAM IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en jodenkoek 
 Locatie huur 
 Grachtentocht 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE AMSTERDAM: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Verschillende spellen in het Amsterdamse bos 
- Segwaytour door de stad 
- Hummer-, quad-, mountainbike- of kartparcours 
- Sloeproeien 
- Golfclinic 
- Schilderen met Ans Marcus 
- Stylingadvies van Maik de Boer 
- Diamonds & Champagne bij Gassan Diamonds 
- Gevarieerde workshops zoals smartlappen 

schrijven/zingen, graffiti spuiten, stand-up comedian, 
sushi maken etc. 

- Bezoek musea zoals stedelijk museum, rijksmuseum, 
van Goghmuseum, scheepvaartsmuseum, 
klompenmuseum, kaasmuseum, techniekmuseum 
NEMO (New Metropolis) etc. 

- Bezoek bloemenveiling 
- Red light district tour 
- Rondleiding door dierentuin Artis 
- Bezoek Madame Tussaud 
- Bezoek Anne Frank huis 
- Bezoek Heineken experience 
- Diner in rijksmuseum 
- Op maat gemaakt cabaret programma 

 All round band 
 Karaoke gedurende de feestavond 
 Optreden Amsterdamse artiesten 
 Overnachting in de omgeving 
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BEDRIJFSUITJE EINDHOVEN 
 
Eindhoven, een moderne stad met een rijke geschiedenis die 
steeds populairder wordt. Uiteraard bekend van de 
voetbalvereniging PSV maar tegenwoordig ook bekend als een van 
dé winkelsteden in het zuiden.  
 
De Ceremoniemeester laat u graag het PSV stadion ervaren, 
brengt u naar de vliegende schotel ‘Evoluon’ of stuurt u en uw 
collega’s op stadstour door de lichtstad.  
 
Van een rondvaart op de Dommel tot een bezoek aan de sauna, in 
Eindhoven zijn de opties voor uw evenement eindeloos!! 
 
BEDRIJFSUITJE EINDHOVEN IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Brabantse worstenbroodjes 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE EINDHOVEN: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Citytour in een ‘Tuk tuk’ 
- Bezoek DAF museum 
- Bezoek historisch openluchtmuseum 
- Bezoek PSV stadion 
- Bezoek Bavaria brouwerij 
- Stadswandeling door Eindhoven 
- Kanotocht over de Dommel 
- Dagje vrij shoppen in Eindhoven 
- Diverse sportactiviteiten zoals golf, schermen, schieten,  

quad en kart rijden, lasergame etc. 
- Diverse workshops zoals worstenbrood maken, 

cocktails shaken, (digitale) graffiti, sushi rollen, sieraden 
maken etc. 

 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in de omgeving 
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BEDRIJFSUITJE FORTEILAND IJMUIDEN 
 
Een van de favoriete locaties voor een mooi dagje uit van De 
Ceremoniemeester is het forteiland bij IJmuiden. Het eiland is 
aangelegd als vooruitgeschoven verdedigingspost van de 
toegangspoort naar Amsterdam. Het betoverende 
halfondergrondse fort is een grootse en unieke locatie in 
Nederland. Dankzij de ligging aan de zee en haar ondergrondse 
gangen, biedt het forteiland IJmuiden u diverse mogelijkheden op 
het gebied van activiteiten. De afgelopen jaren heeft De 
Ceremoniemeester hier een tal van uitjes georganiseerd. Van 
vergaderen tot abseilen en van een helikoptervlucht tot diverse 
teambuilding activiteiten. Wij geven u een dag om nooit te 
vergeten!   
 
BEDRIJFSUITJE FORTEILAND IJMUIDEN IS INCLUSIEF: 

 Vervoer per boot naar het eiland 
 Ontvangst met koffie en gebak 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE FORTEILAND IJMUIDEN: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Verschillende spellen in het Amsterdamse bos 
- Abseilen 
- Tokkelen 
- Boogschieten 
- Evenwichtsbalk 
- Fort discovery 
- Historische rondleiding 
- Diverse workshops bijvoorbeeld klimaatverandering 

van Reinier van den Berg 
- Powerboot varen 
- Schermen 
- Diverse teambuilding activiteiten zoals labyrint,  

morsecode, blindeman etc. 
- Helikoptervlucht 
- Hummer parcours 
- Laser kleiduif schieten 

 Terugreis met een partyschip 
 Uitgebreid diner op het schip 
 Vervoer naar IJmuiden per limousine 
 Vervoer met tjalken van IJmuiden naar Fort Eiland 
 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in een luxe hotel 

 
Een bedrijfsuitje naar forteiland IJmuiden kan ook gecombineerd 
worden met een uitje naar Amsterdam. 
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BEDRIJFSUITJE FRIESLAND 
 
Wie aan Friesland denkt, denkt aan water en de Elfstedentocht. 
Toch heeft Friesland nog zo veel meer te bieden aan prachtige 
natuur, diverse musea en theaters, een boeiende geschiedenis en 
nog veel meer. Er hangt in Friesland een ontspannen en 
vriendelijke sfeer wat terug te vinden is in de sfeervolle steden en 
pittoreske dorpjes. Voor de watersport liefhebbers heeft De 
Ceremoniemeester hier fantastische activiteiten zoals waterskien en 
kitesurfen. Met typisch Friese activiteiten zoals fierljeppen, 
skûtsjesilen of paling roken kunt u uw collega’s natuurlijk ook een 
keer verrassen. De Ceremoniemeester zorgt voor een dag om 
nooit meer te vergeten.  
 
BEDRIJFSUITJE FRIESLAND IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Fryske Sûkerbôle 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE FRIESLAND: 
 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Friese Beurtfear Skûtsjesilen (zeilrace) 
- Fryslân Spelen met bijvoorbeeld fierljeppen, kaatsen,  

piksjitten, priksleeën, tippen, mastklimmen, hooivork  
darten, strobaal stapelen etc. 

- Klootschieten 
- Elfstedentocht per fiets of boot (ook sloepjes mogelijk) 
- Elfsteden kroegentocht 
- Diverse workshops zoals koeien melken, Fries leren 

spreken, Fries koken etc. 
- Paling roken 
- Vissen 
- Touwknopen 
- Quad, kart of jeep rijden 
- Golf Clinic 
- Kook workshop (met een bekende chef kok) 
- Waterskien 
- Zeilvlotten bouwen 
- Boogschieten 
- Highland games 
- Boerengolf 
- Bezoek aan Friese bierbrouwerij 
- Wadlopen 
- Duiken 

 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in een luxe hotel 
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BEDRIJFSUITJE LELYSTAD 
 
Lelystad is een jonge en dynamische stad en centraal gelegen in 
Nederland. Hier kunt u zich niet alleen vermaken aan de kuststrook 
en in de prachtige natuurgebieden, maar ook bij de vele andere 
mogelijkheden die de stad te bieden heeft. Met Lelystad Airport, 
de Donkervoort fabriek en de historische Bataviawerf is Lelystad 
een uitstekende locatie voor uw bedrijfsuitje. De echte auto 
kenners vermaken zich in de originele Donkervoort wagens, de 
avonturiers vliegen een ronde mee in een historisch vliegtuig en de 
echte culturele genieters kunnen zich vermaken op de Bataviawerf.  
 
BEDRIJFSUITJE LELYSTAD IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie met gebak 
 Locatie huur  
 Naborrel 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE LELYSTAD: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Racen in echte Donkervoorts, met ervaren coureurs aan 

het stuur 
- Competitie slalommen in snelle racewagens (geen 

Donkervoort auto’s) 
- 007- slips, ook wel 360 graden slips genoemd (geen 

Donkervoort auto’s) 
- Presentatie Racetechnieken van een professionele 

autocoureur  
- Driften op gladde rotonde 
- Bermoefeningen, voor het geval uw auto in de berm 

belandt 
- Rondleiding bij Donkervoort Automobielen 
- Rondleiding door de fabriek van Donkervoort 
- Race simulator 
- Vliegen met een keur aan historische vliegtuigen: 

”Splash and Go” met de Catalina 
”Splash and Go” met Cessna 185/PH-DUKK 
Rondvlucht met de Antonov AN-2 

 Rondvlucht met een Cessna 172 
- Bezoek Aviodrome luchtvaart themapark 
- Helikoptervlucht 
- Zeilen op het IJsselmeer 
- Powerboot experience  
- Waterskien/wakeboarden 
- Bezoek Bataviawerf 
- Bezoek Bataviastad (winkelen) 

 Vervoer naar locatie per limousine 
 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in een hotel 
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BEDRIJFSUITJE MAASTRICHT / ZUID LIMBURG 
 
Gelegen aan haar naamgever de Maas, ligt het mooie Maastricht. 
De vele historische monumenten, attractieparken en 
bezienswaardigheden bieden een rijk scala aan 
ontspanningsmogelijkheden. Pittoreske dorpen met gastvrije, 
Bourgondisch ingestelde mensen en boeiende steden verlenen aan 
deze streek een geheel eigen charme. Ook de vele cafeetjes en 
goede restaurants op de wel bekende pleinen, als het Vrijthof, de 
Markt en het Onze Lieve Vrouweplein, dragen bij aan dit imago. 
Een weekend actie en avontuur, ontspanning of juist een weekend 
om aan de teamspirit te werken? In Maastricht maken wij ook van 
uw uitje een onvergetelijk evenement! 
 
BEDRIJFSUITJE MAASTRICHT IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai 
 Locatiehuur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 
 Overnachting in een kasteelkamer 
 Ontbijt 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE MAASTRICHT: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen, denk 
aan: 
- Grotbiken of grottentocht 
- Culturele grottentocht 
- Quad rijden of mountainbiken in de grotten 
- Overdekt abseilen 
- Wijnproeverij bij de Apostelhoeve (Nederlandse 

wijnen) 
- Vrij shoppen in Maastricht  
- Spokentocht 
- Mergelcarving 
- Klautertocht 
- Stadwandeling door Maastricht 
- Boottocht over de Maas   
- Gevarieerde workshops zoals de Mestreechse taal, 

vlaai bakken, cocktails shaken, sushi rollen etc. 
- Flikken Maastricht – Los de moord op! 
- Kroegentocht 
- Bezoek Thermae 2000 (Valkenburg) 

 All round band 
 Karaoke gedurende de feestavond 
 Optreden artiesten 
 Vervoer met eigen trein 
 Overnachting in één van de vele mooie hotels 
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BEDRIJFSUITJE ROTTERDAM 
 
Rotterdam, gelegen aan de Maas, is een stad met vele 
bezienswaardigheden en architecturale bouwwerken zoals de 
Erasmusbrug. Niet alleen Nederlanders maar ook veel 
internationale gasten zijn vaak te vinden in Rotterdam. Hier kunt u 
een onvergetelijke dag beleven met uw collega’s op een 
vernieuwende manier. Wat dacht u van abseilen vanaf de 
Euromast, of juist een diner boven in de Euromast? Lopend, 
rijdend of varend, wij zorgen dat een dagje Rotterdam een unieke 
ervaring wordt! 
 
BEDRIJFSUITJE ROTTERDAM IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en gebak 
 Locatie huur 
 Boottocht door de haven over de Maas 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE ROTTERDAM: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Abseilen vanaf de Euromast 
- Rondvaart over de Maas 
- Bezoek aan scheepswerf De Delft 
- Bezoek aan Diergaarde Blijdorp 
- Bezoek aan De Kuip 
- Bezoek aan het schip SS Rotterdam 
- Bezoek aan een museum bijvoorbeeld het  

maritiemmuseum, het havenmuseum, het 
Chabotmuseum 

- Zeilen op de Kralingse plassen 
- Sloeproeien 
- Stadswandeling 
- Diverse workshops zoals workshop lachen, workshop 

flirten, workshop ijssculptuur maken etc. 
 Diner in de euromast 
 Feestavond op een schip 
 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in een luxe hotel 
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BEDRIJFSUITJE TEXEL 
 
Slechts anderhalf uur rijden van de Randstad, vindt u het prachtige 
eiland Texel. Met een unieke omgeving van wijde stranden, zee, 
duinen, dichte bossen, een prachtige natuur en de karakteristieke 
dorpjes is het grootste waddeneiland een echte aanrader voor een 
(actief) dagje uit. Van een bezoekje aan de zeehondencrèche tot 
een tocht over het strand met een ouderwetse huifkar en van 
extreme watersporten tot het garnalenvissen. De 
Ceremoniemeester zorgt ervoor dat u zich blijft verbazen over het 
eiland en haar mogelijkheden, die uw dag tot een onvergetelijke 
herinnering doen uitgroeien!  
 
BEDRIJFSUITJE TEXEL IS INCLUSIEF: 

 Overtocht naar het eiland 
 Ontvangst met koffie en gebak 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 
 Overnachting in een luxe hotel incl. ontbijt 
 Overtocht terug 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE TEXEL: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Garnalenvissen 
- Fietsen / mountainbiken 
- Competitie beachgames 
- Wadlopen 
- Branding kanoën/raften  
- Huifkartocht over het strand 
- Sportieve strandmeerkamp 
- Beachvolleybal 
- Catamaranzeilen 
- Bezoek zeehondencentrum Ecomare 
- Bezoek aan Texelse Bierbrouwerij 
- Bezoek Maritiem- en Juttersmuseum Flora 
- Paardrijden over het strand 
- Strand- of boerengolf 
- Estafette met surfbikes/zandbuggy’s 
- Vuurtoren beklimmen 
- Verschillende teambuilding activiteiten 
- Parachute springen 
- Surfen/kitesurfen/kitebuggy rijden 
- Ronde in een powerboot 

 All round band 
 Optreden artiesten 
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BEDRIJFSUITJE TWENTE 
 
In het Oosten van Nederland ligt als een oase van rust het Twentse 
coulisselandschap. Hier vindt u betoverende bossen afgewisseld 
door pittoreske dorpen en Saksische boerderijen. Soms lijkt de tijd 
hier even stil te staan, maar Twente heeft nog veel meer. Prachtige 
kasteeltuinen, spannende avonturenparken, mooie heidevelden, 
nostalgische watermolens en de bruisende stad Enschede. De 
Ceremoniemeester neemt u mee naar dit fascinerende gebied 
voor de leukste activiteiten en spannendste uitdagingen. Een 
wervelend uitje? Wij helpen u daar graag bij!  
 
BEDRIJFSUITJE TWENTE IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Twentse krentenwegge  
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 
 Overnachting in een luxe hotel 
 Ontbijt 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE TWENTE: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan:  
- Adventure vierluik of zesluik met bijvoorbeeld quad 

rijden, boogschieten, mountainbike, super soccer, 
zeephelling, stormbaan etc. 

- Survival dag 
- Disc golf 
- Workshop met roofvogels 
- Ballonvaart 
- Helikoptervlucht 
- Land Rover driving experience 
- Paintballen in de bossen 

 Middeleeuwse dag met onder andere:  
- Boogschieten  
- Draagkoetsenrace  
- Ridder duel 
- (Ba)lansstoten 
- Schildlopen 
- Bordercollie demonstratie 
- Kanonnen schieten  
- Feest en overnachting in een kasteel etc.  

 Allround band 
 Optreden artiesten 
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BEDRIJFSUITJE UTRECHT 
 
Het bruisende hart van Utrecht kent de grootste dichtheid aan 
cultuurschatten van heel het land. Tevens is de stad erg 
gemoedelijk, gastvrij en intiem door de compactheid van de 
binnenstad. Ontdek dit zelf met uw collega’s als u langs de mooie 
grachten slentert, de werfkelders bezichtigt onder het genot van 
een drankje of de Dom bekijkt tijdens een interessante 
stadswandeling. Zin in iets sportiefs? Wat dacht u bijvoorbeeld van 
een Bike battle door de binnenstad? Of gaat u liever op culturele 
tour? Ook hier kan De Ceremoniemeester de juiste invulling aan 
geven. Wij helpen u daar graag bij! 
 
BEDRIJFSUITJE UTRECHT IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Utrechtse spritsen 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE UTRECHT: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Fietstocht door Utrecht 
- Bike battle 
- Verschillende stadswandelingen zoals door de  

binnenstad, het museumkwartier, de kerkentour en de  
Utrechtse monumenten. 

- Verschillende puzzeltochten bijvoorbeeld puzzeltocht 
per sloep, waterfiets of fiets. 

- Bezoek musea, bijvoorbeeld het spoorwegmuseum, 
het geldmuseum, het Nederlandse hoedenmuseum of 
het centraal museum Utrecht. 

- Waterfietsen 
- Kanovaren 
- Gondelvaren 
- Sloepvaren 
- Roeien 
- Diverse workshops zoals smartlappen schrijven, 

workshop lachen, workshop mindmapping, bonbons 
maken, stand-up comedian, sushi maken, sieraden 
maken etc. 

- Diverse proeverijen (kaas, wijn, chocolade, jenever,  
champagne, bier, whisky) 

 All round band 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in de omgeving 

 



13132027-2-201514:39:31 
 

   
 

Bel voor meer informatie of een offerte met De Ceremoniemeester bij u in de buurt: 
Amsterdam 020 - 309 00 48 of Rotterdam 010 – 306 01 79 of Utrecht 030 - 691 9999 of Zwolle 038 – 301 00 30  

13 

BEDRIJFSUITJE VELUWE 
 
Eén van de mooiste gebieden van Nederland is overduidelijk de 
Veluwe. Dit spectaculaire landschap biedt een tal van 
mogelijkheden voor een enerverende en sportieve dag, of juist een 
heerlijk ontspannen dagje uit. De Ceremoniemeester heeft hier 
veel ervaring opgedaan door verschillende bedrijven de dag van 
hun leven te bezorgen. Dit doen wij door een vernieuwend en 
spectaculair programma voor u samen te stellen en tot in de 
puntjes uit te werken. Voor de natuurliefhebber, de avonturier of 
juist de wat oudere mensen zijn de Veluwe een echte aanrader om 
uw bedrijfsuitje te organiseren.  
 
BEDRIJFSUITJE VELUWE IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie en Twentse krentenwegge 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 
 Overnachting in een prachtig hotel 
 Ontbijt 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE VELUWE: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Adventure vierluik of zesluik met bijvoorbeeld quad 

rijden, boogschieten, mountainbike, super soccer, 
zeephelling, stormbaan etc. 

- Fly and drive – per snelle auto naar het vliegveld om 
zelf te leren vliegen! 

- Mini rijden – in een ouderwetse mini door de Veluwe 
touren  

- Pijl en boogschieten 
- Klootschieten 
- Katapult bouwen 
- Tangram 
- Groepsdropping 
- 4x4 Hummer experience 
- Ballonvaren 
- Kanovaren 
- Diverse workshops bijvoorbeeld; survival in de 

wildernis, roofvogels herkennen etc. 
- Bezoek wellness centre 
- Bezoek Apenheul, Dolfinarium of Burgers Zoo 

 All round band 
 Optreden artiesten 
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BEDRIJFSUITJE VLIELAND 
 
Vlieland is het eiland van de ruimte, de rust, de schone lucht en de 
prachtige natuur. Hoewel het hier erg rustig is, valt er ontzettend 
veel te beleven. Hier kunt u zowel de wilde duinen, het mooie  
strand en het fascinerende bos vinden, om van uw dag een 
geslaagd uitje te maken. De Ceremoniemeester zorgt ervoor dat 
de bootreis alleen al, een avontuur op zich is. Laat staan wat wij 
voor de rest van de dag in petto hebben. Het spotten van robben, 
een sportieve meerkamp en het beklimmen van de vuurtoren zijn 
slechts enkele voorbeelden om van uw bedrijfsuitje een top 
belevenis te maken! 
 
BEDRIJFSUITJE VLIELAND IS INCLUSIEF: 

 Overtocht naar het eiland per draagvleugelboot 
 Ontvangst met koffie en gebak 
 Locatie huur 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 
 Overnachting in een hotel 
 Ontbijt 
 Overtocht terug 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE VLIELAND: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Garnalenvissen 
- Fietsen / mountainbiken 
- Wadlopen 
- Fietsspeurtocht 
- Branding kanoën/raften  
- Huifkartocht over het strand 
- Robbentocht 
- Sportieve strandmeerkamp / beachgames 
- Beachvolleybal 
- Catamaranzeilen 
- Bezoek cultuurhistorisch museum 
- Paardrijden 
- Strand- of boerengolf 
- Estafette met surfbikes/zandbuggy’s 
- Vuurtoren beklimmen 
- Verschillende teambuilding activiteiten 
- Surfen 
- Parachute springen 
- Ronde in een powerboot 
- Kitesurfen/Kitebuggy rijden 

 All round band 

 Optreden artiesten 
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BEDRIJFSUITJE ZANDVOORT 
 
Zandvoort een van de populairste badplaatsen in Nederland die tal 
van mogelijkheden biedt voor uw bedrijfsuitje. De racefanaten 
kunnen terecht op circuit Park Zandvoort. Hier kunt u een keer echt 
vol gas over het circuit scheuren of leren hoe u op ijs rijdt! Of wat 
dacht u van een ronde in een powerboot over de golven van de 
zee? Het strand van Zandvoort is ideaal voor bijvoorbeeld een 
middag, mountainbiken of diverse beachgames. In de duinen kunt 
u een 4x4 experience beleven. 
 
De Ceremoniemeester heeft voor ieder wat wils op het programma 
staan, zodat iedereen een fantastisch uitje heeft! 
 
BEDRIJFSUITJE ZANDVOORT IS INCLUSIEF: 

 Ontvangst met koffie met gebak 
 Locatie huur  
 Naborrel 
 Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (bier, fris 

en wijn) 
 Uitgebreid koud-, warm- en dessertbuffet 
 DJ 

 
UITBREIDINGSOPTIES BEDRIJFSUITJE ZANDVOORT: 

 Activiteitenmiddag exacte invulling nader te bepalen denk 
aan: 
- Zelf racen in een porsche 911 
- Zelf racen in een formule 3 wagen 
- 4x4 experience in de duinen 
- Driften (meerijden) 
- Vliegende ronde (meerijden met coureurs) 
- Mini rijden 
- Karten 
- IJsrijden  
- Slalom proef 
- Powerboot varen 
- Diverse workshops, bijvoorbeeld wolken herkennen 
- Afhuren luxe strandpaviljoen 
- Verschillende teambuilding activiteiten 
- Surfen 
- Parachute springen 
- Ronde in een powerboot 
- Kitesurfen/Kitebuggy rijden 
- Mountainbiken over het strand 
- Bezoek subtropisch zwemparadijs ‘Aqua Fun’ 

 All round band 
 Karaoke gedurende de feestavond 
 Optreden artiesten 
 Overnachting in een prachtig hotel 
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BEDRIJFSUITJE OP HET LAND 
 
Houdt u niet zo van water en vindt u een activiteit in de lucht toch 
net iets te hoog? Dan hebben wij een perfect dagje op het land 
voor u in petto. Met vele activiteiten op het land, maakt u van uw 
dag een memorabel bedrijfsuitje. Wat dacht u bijvoorbeeld van 
een 4x4 hummer experience in de duinen, of juist leren schieten 
met pijl en boog? Of wat dacht u van een bezoekje aan 
Nederlands bekendste musea of een teambuilding dag met vele 
intensieve activiteiten? Of u nu voor een sportief of rustig uitje 
gaat, op het land is altijd wat te doen.  
 
DRIVING EXPERIENCE 

 Land Rover driving experience 
 4x4 Hummer experience (in de duinen) 
 Zelf racen in een porsche 911 (circuit Zandvoort) 
 Zelf racen in een formule 3 wagen (circuit Zandvoort) 
 Driften (meerijden op circuit Zandvoort) 
 Vliegende ronde (meerijden met coureurs, Zandvoort)  
 Mini rijden – in een ouderwetse mini door de Veluwe 

touren  
 IJsrijden  
 Slalom proef 
 Racen in echte Donkervoorts, met ervaren coureurs aan het 

stuur 
 Competitie slalommen in snelle racewagens  

(circuit Donkervoort) 
 007- slips, ook wel 360 graden slips genoemd  

(circuit Donkervoort) 
 Presentatie Racetechnieken van een professionele 

autocoureur  
 Driften op gladde rotonde 
 Bermoefeningen voor het geval u in de berm belandt 
 Quad, kart of jeep rijden 

 
SPORTIEF 

 Golfclinic 
 Boerengolf, strand golf, golf 
 Disc golf 
 Schermen 
 Lasergame 
 Laser kleiduif schieten 
 Abseilen 
 Tokkelen 
 Boogschieten 
 Klootschieten 
 Pijl en boogschieten 
 Highland games 
 Grotbiken of grottentocht 
 Spokentocht 
 Klautertocht 
 Fietsen/mountainbiken 
 Paardrijden  
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SPORTIEF VERVOLG 
 Paintballen 
 Wadlopen 
 Beachvolleybal 
 Vuurtoren beklimmen  
 Klootschieten 
 Kitebuggy rijden 
 Vliegeren 
 Voetbalcompetitie 

 
TEAMBUILDING ACTIVITEITEN 

 Labyrint 
 Morsecode  
 Blindeman 
 Competitie beachgames 
 Sportieve strandmeerkamp 
 Estafette met surfbikes/zandbuggy’s 
 Adventure vierluik of zesluik met bijvoorbeeld quad rijden, 

boogschieten, mountainbike, super soccer, zeephelling, 
stormbaan etc. 

 Survival dag 
 Katapult bouwen 
 Vlot bouwen 
 Tangram 
 Groepsdropping 
 

DIVERSE WORKSHOPS 
 Schilderen met Ans Marcus 
 Stylingadvies van Maik de Boer 
 Smartlappen schrijven 
 Zingen 
 Graffiti spuiten 
 Stand-up comedian 
 Sushi maken 
 Koken met bekende kok 
 Cocktails shaken 
 Sieraden maken 
 Klimaatveranderingen van Reinier van den Berg 
 Mergelcarving 
 Lachen 
 Flirten 
 IJssculptuur maken 
 Workshop met roofvogels 
 Paling roken 
 Touwknopen 
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DIVERSE PROEVERIJEN  
 Wijn 
 Whisky 
 Champagne 
 Bier 
 Water 
 Chocolade 
 Cocktail 
 Kaas 
 

EEN BEZOEK AAN…. 
 Musea zoals rijksmuseum, tropenmuseum, van Gogh 

museum, naturalis etc) 
 Diamonds & Champagne bij Gassan Diamonds 
 Bloemenveiling 
 Red light District 
 Dierentuin  

(Blijdorp, Artis, Rhenen, dolfinarium, apenheul etc) 
 Madame Tussaud 
 Anne Frank huis 
 Heineken experience 
 Bavaria brouwerij 
 Friese Bierbrouwerij 
 Voetbal Stadion (PSV, Arena, Kuip etc) 
 Sauna/spa 
 Zeehonden centrum 

 
HISTORISCH / CULTUREEL IN EEN STAD 

 City tour in een  ‘tuk tuk’ 
 Historische Stadswandelingen 
 Elfstedentocht per fiets/boot 
 Boottocht over de Maas, dommel of ander water 
 Culturele grottentocht 
 Bike tours 
 GPS tour 
 Segway tour 
 Puzzeltochten per fiets, sloep, waterfiets, te voet etc. 
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BEDRIJFSUITJE IN DE LUCHT 
 
Voor de echte ‘dare devils’ die wel van een beetje hoogte houden 
verzorgen wij een top uitje in de lucht. Om heerlijk rustig te 
genieten van het uitzicht of juist om de adrenaline door je lichaam 
te voelen stromen, voor beide is een luchtactiviteit een echte 
aanrader. U kunt gaan voor een kalme tocht over landschappen in 
een luchtballon of juist voor spanning en sensatie wanneer u zelf 
leert vliegen. Zelfs dineren hoog in de lucht is één van de vele 
mogelijkheden om van uw bedrijfsuitje een topdag te maken. 

 
 Helikoptervlucht 
 Parachute springen 
 Ballonvaart 
 Fly and drive – per snelle auto naar het vliegveld om zelf te 

leren vliegen! 
 Vliegen met een keur aan historische vliegtuigen: 

Splash and Go with the Catalina 
Splash and Go with the Cessna 185/PH-DUKK 
Rondvlucht met de Antonov AN-2 

 Rondvlucht met een Cessna 172 
 Zweefvliegen 
 Dinner in the sky 
 Dineren in heteluchtballon 
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BEDRIJFSUITJE AAN / OP HET WATER 
 
Of u nu een echte water liefhebber bent of juist niet, een uitje aan 
het water is altijd een succes. Met activiteiten op, in en boven het 
water heeft vele mogelijkheden om een perfecte dag samen te 
stellen voor u en uw collega’s. Wat dacht u van een ronde op de 
powerboot of een zeiltocht op een echte catamaran? Of gaat uw 
voorkeur uit naar een rustige dag kanoën of sloeproeien? Of u nu 
actief, passief, droog of juist nat op het water wilt doorbrengen. Er 
zijn uitdagingen genoeg. 

 
 Powerboot varen 
 Friese Beurtfear Skûtsjesilen (zeilrace) 
 Catamaranzeilen 
 Vissen 
 Garnalenvissen 
 Waterskien 
 Surfen/kitesurfen/kitebuggy rijden 
 Sloeproeien 
 Roeien 
 Kanovaren 
 Kajakken 
 Waterfietsen 
 Gondelvaren 
 Zeilvlotten bouwen 
 Duiken 
 Uitgebreid diner op een schip 
 Robbentocht 

 
 

 


