
ARRANGEMENTEN BROCHURE



WELKOM BIJ BOUL’ ANIMO
Beste gast,

In 1985 werd onze club opgericht en inmiddels zijn we meer dan 30 
jaar verder. Boul’ Animo is een warme club met ruim 50 leden waar 
saamhorigheid, sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Om 
iedereen kennis te laten maken met Petanque (jeu de boules) heeft Boul’ 
Animo diverse arrangementen opgesteld. 
Heeft u zin in een gezellig samenzijn met familie, vrienden of bijvoorbeeld 
collega’s? Boul’ Animo zorgt voor een uitje die u niet snel zal vergeten. 
In deze brochure kunt u lezen wat Boul’ Animo te bieden heeft. Graag lichten 
wij het natuurlijk persoonlijk toe. 
Alvast bedankt voor uw interesse en hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet,  

Boul’ Animo



SPEEL PETANQUE
Wilt u een keer wat anders op uw verjaardag dan kaarsjes 
uitblazen? Een keer met uw bedrijf een teambuilding 
organiseren of een leuke familiedag op touw zetten? Maak 
dan gebruik van één van onze boule arrangementen.

Geniet van het bourgondische leven en maak kennis met 
een ontzettend leuke sport. Petanque is in opmars en we 
willen iedereen mee laten genieten van deze fantastische 
sport.

Wij organiseren volledig verzorgde arrangementen voor 
groepen van 25 tot 80 personen tegen aantrekkelijke 
prijzen. 
U bent van harte welkom in onze fraaie accommodatie. Wij 
zorgen voor de speluitleg, begeleiding en natuurlijk het 
spelmateriaal.
Wilt het arrangement combineren met een barbecue of 
buffet? Ook dan bent u bij onze vereniging aan het goede 
adres. Kijk snel wat de mogelijkheden zijn.

Kortom, gegarandeerd een fantastische belevenis!



ARRANGEMENTENARRANGEMENTEN
BOULE ARRANGEMENT

4 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief drank* 

 

€ 16,50 p/p

BBQ ARRANGEMENT

4 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief drank*

BBQ 

€ 31,50 p/p

BBQ    ARRANGEMENT

4 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief drank*

BBQ + ribs 

€ 34,00 p/p

FAMILIE ARRANGEMENT

4 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief drank* 

Soep met twee broodjes 

€ 20,50 p/p

OOSTERS ARRANGEMENT

4 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief drank*

Chinees buffet 

N.O.T.K.

KINDER ARRANGEMENT

2 uur petanque (jeu de boules) spelen

Inclusief 3 drankjes (bijv. ranja, fristi)

Friet met snack of broodje met 2 

knakworstjes

€ 9,50 p/p

+

*   Met uitzondering van seizoensbieren en Desperados. Deze worden apart in rekening gebracht.



EXTRA BIJ TE BOEKEN
OMSCHRIJVING

•   Extra uur (prijs per uur)

•   BBQ Ribs

•   Huisgemaakte soep

•   Belegde broodjes

•   Hapjes - Mini frikandellen (+/- 20 st)

•   Hapjes - Gevarieerd (schaal)

•   Hapjes - Kaas/Worst (plank) (2 soorten kaas/2 soorten worst)

PRIJS

€ 4,25 p/p

€ 2,50 p/s

€ 1,50 p/s

€ 1,25 p/s

€ 5,00

€ 5,00

€ 10,00

VOORWAARDEN

•   Arrangement mogelijk vanaf 10:00 uur tot 0:00 uur.

•   Het spel wordt gespeeld op eigen risico en eigen aansprakelijkheid.

•   Het minimaal aantal personen voor dit arrangement bedraagt 25 personen, met uitzondering van het kinder arrangement.

•   Overige consumpties die niet binnen het arrangement vallen, worden apart in rekening gebracht. 

•   Wij rekenen 25,- reserveringskosten (dit wordt van het eindbedrag afgetrokken) bij reserveringen die minimaal 2 maanden vooraf worden gemaakt.

•   Bij annulering wordt het overgemaakte bedrag, met uitzondering van de reserveringskosten, volledig teruggestort indien de annulering uiterlijk 8 dagen voor het afgesproken

    evenement telefonisch is doorgegeven. Bij annulering binnen 8 dagen worden de gemaakte kosten voor het eten in rekening gebracht.



TOT SLOT
Jouw mening telt! 
Boul’ Animo is altijd benieuwd naar jouw mening en 
ervaringen. Heb je een complimentje, een suggestie of 
andere feedback voor ons? Laat het ons weten. We zijn 
altijd op zoek naar leuke verhalen voor ons clubblad.

Contact
Wij hopen dat u, na het lezen van de brochure, enthousiast 
bent geworden om één van onze arrangementen 
af te nemen. Wij maken graag een afspraak om de 
mogelijkheden met u te bespreken. U kunt dan een e-mail 
sturen naar arrangementen@bouleanimo.nl.

Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd is in een 
gezellig en goed verzorgd uitje, dan kunnen zij vrijblijvend 
contact met ons opnemen.  
 
Indien u geen gebruik wenst te maken van dit aanbod 
danken wij u voor de tijd die u hebt vrijgemaakt.



FORMULIER
GEGEVENS

Naam:

Organisatie:

Adres:

Email:

Telefoon:

ARRANGEMENTEN

O   Boule arrangement   € 16,50 p/p

O   Familie arrangement   € 20,50 p/p

O   BBQ arrangement   € 31,50 p/p

O   BBQ + arrangement   € 34,00 p/p

O   Oosters arrangement   € N.O.T.K.

O   Kinder arrangement   € 9,50 p/p

O   Extra uur (prijs per uur)    € 4,15 p/p

. . .   x   BBQ Ribs     € 2,50 p/s

. . .   x   Huisgemaakte soep    € 1,50 p/s

. . .   x   Belegde broodjes    € 1,25 p/s

. . .   x   Hapjes - Frikandellen (+/- 20 st) € 5,00

. . .   x   Hapjes - Gevarieerd (schaal)  € 5,00

. . .   x   Hapjes - Kaas/Worst (plank)   € 10,00

EXTRA

Datum van arrangement:

Begin- / eindtijd van arrangement:          tot

Aantal personen:

Handtekening voor akkoord:

AANVULLENDE INFORMATIE



CONTACTGEGEVENS
Postadres:  Postbus 280
   6950 AG Dieren

Bezoekadres:  Admiral Helfrichlaan 101
   6952 GD Dieren

Email:   arrangementen@bouleanimo.nl
Website:  www.bouleanimo.nl

Contactpersoon: 


