Een topdag aan het strand van
scheveningen met
familie, vrienden en collega’s

Feesten, Workshops,
Bedrijfsevenementen
& meer informatie

Welkom bij Strandpaviljoen Blue Lagoon en hartelijk
dank voor het opvragen van onze brochure!
Zoekt u inspiratie voor een spetterend bedrijfsevenement, een
onvergetelijke huwelijksdag, unieke locatie voor een congres,
bijeenkomst of een gezellige borrel met familie of vrienden?
Dan zit u bij Blue Lagoon goed!

Strandpaviljoen Blue Lagoon
Strand Noord 25-27
2586JK Scheveningen
E: events@bluelagoon.nl
T: 070-3501225
Like | Share | Look us up on social media.
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Barbecue

Boek nu een compleet verzorgde barbecue

Een feest is pas compleet met een gezellige barbecue!
Strandpaviljoen Blue Lagoon is de plek op Scheveningen
om te genieten van een heerlijke BBQ op het strand.
Daarom heeft Blue Lagoon een aantal complete
barbecue arrangementen voor u samengesteld.
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Complete
Barbecue
Blue Lagoon

Gemarineerde kipsaté, shaslicks met uien en paprika,
pikante kippenpootjes, runderhamburgers, Mexicaanse worstjes,
Sardientjes en Black Tiger gamba’s.
Komkommer, tomaat, groene salade, gemarineerde olijven en stokbrood
met kruidenboter.
Blue Lagoon bar: onbeperkt bier, fris en huiswijn gedurende 4 uur
Vanaf 25 personen

€40,- p.p.
Deluxe
Welkomstcocktail met een borrelhapje
Gemarineerde kipsaté, shaslicks met uien en paprika,
pikante kippenpootjes, runderhamburgers, Mexicaanse worstjes,
Sardientjes, Black Tiger gamba’s, een hele zalm en witvis van onze vismarkt.
Komkommer, tomaat, groene salade, gemarineerde olijven en stokbrood
met kruidenboter.
Blue Lagoon bar: onbeperkt bier, fris en huiswijn gedurende 4 uur
Vanaf 25 personen.

€55,- p.p.
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Barbecuebuffet

Blue Lagoon heeft een aantal rijk gevulde barbecuebuffetten voor u
samengesteld.
Onze barbecuebuffetten zijn inclusief een uitgebreid saladebuffet:
Indische rijstsalade met kokos en pinda’s; pastasalade met gerookte
kipkerrie; pasta salade met tonijn; komkommer, tomaat, groene salade,
gemarineerde olijven, gemarineerde feta; en stokbrood met
kruidenboter.

BBQ Curacao

€22,50 p.p.

Gemarineerde kipsaté, shaslicks met uien en paprika, pikante
kippenpootjes, runderhamburgers, Mexicaanse worstjes en Sardientjes.

BBQ Sint Maarten

€26,50 p.p.

Gemarineerde kipsaté, shaslicks met uien en paprika, lamsracks,
runderhamburgers, pikante kippenpootjes, Mexicaanse worstjes,
Sardientjes, Black Tiger gamba’s en een hele zalm van de barbecue.

BBQ Aruba

€32,50 p.p.

Gemarineerde kipsaté, runderhamburgers, shaslicks met paprika en ui,
lamsrack, Mexicaanse worstjes, Sardientjes een hele zalm van de barbecue,
Black Tiger gamba’s, kreeft en friet.

Vanaf 25 gasten

Barbecue

Voor de vegetariërs hebben we natuurlijk ook keus genoeg:
Vegetarische burger
Vegetarische worst
Vegetarische sate
Indische rijstsalade met kokos en pinda’s
Salade van het seizoen
Komkommer, tomaat, groene salade, gemarineerde olijven
Pasta salade met tonijn
Gemarineerde feta
Stokbrood met kruidenboter
Verse seizoensgroeten
Graag vernemen wij van te voren het
aantal vegetariërs en eventuele
specifieke dieëtwensen.

Het barbecuebuffet is uit te breiden met:
Friet
Zoete aardappel friet
Maiskolf
Gepofte aardappel met zure room
Rijst

€ 2,50
€ 4,€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
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Dessert

Uw BBQ is niet compleet zonder een heerlijk en spectaculair dessert
Blue Lagoon verzorgt de meest complete desserts voor u.

Blue Lagoon dessert

-aanrader-

Schitterende ijssculpturen gevuld met ijsbollen,
verschillende heerlijke taarten, tiramisu, brownies
met poedersuiker, verschillende ijsbonbons,
verse fruitsalade, roomsoezen toren met
chocolade en nog veel meer lekkers geserveerd
met een spectaculaire vuurwerk

€9,50 p.p.
IJs en fruitbuffet
Een groot buffet met diverse soorten hard en zacht fruit en prachtige
ijssculpturen met verschillende smaken sorbet en roomijs.

€9,50 p.p.
IJstaart
Een schitterende taart gevuld met verschillende
smaken ijs en cake in het midden. De buitenkant
is een lust voor het oog, geserveerd met
vuurwerk.

€5,00 p.p.

Hollandse Bar

Drankarrangementen
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Frisdranken (m.u.v. energiedrank), huiswijnen, bier van
de tap, Jenever,Vieux, Port, Sherry,
Martini.

Prijzen:

2 uur
3 uur
4 uur
Elk extra uur:

€18,50
€22,€25,50
€4,50

Blue Lagoon Bar
Frisdranken (m.u.v. energiedrank), huiswijnen en bier
van de tap.

Prijzen:

2 uur
3 uur
4 uur
Elk extra uur:

.

€16,00
€18,50
€21,50
€4,00

Opties
Drankjes door middel van een afkooparrangement
Op basis van nacalculatie
Consumptie munten (v.a. 50 personen) voor €4,- per consumptie (Bier/
Wijn/Fris)
Sterke drank per fles

Welkomstdrankjes
Prosecco
Limonsecco
Bubbels met een stukje fruit
Welkomstcocktail ( ook alcohol-vrij )

€5,50
€5,80
€6,50
€6,50
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Workshops
& Activiteiten

Heeft u altijd al de mooiste zandsculpturen willen leren maken?
Of misschien heeft u altijd al graffiti willen spuiten ? Bij de Blue Lagoon
kunt u terecht voor alle denkbare workshops. De workshops worden
meestal gecombineerd met een dag- of avondarrangement, daarom zijn de
prijzen afhankelijk van het totale arrangement. De meeste workshops
worden op het strand georganiseerd.
Hieronder een overzicht van de meest populaire workshop en activiteiten.

Be Robinson
Expeditie Robinson, de unieke uitdaging waar overleven en competitie
centraal staat. Be Robinson! In navolging op het zeer populaire en spectaculaire TV programma hebben we een programma ontwikkeld gericht op
teambuilding, overlevingsdrang en creativiteit tijdens de Expeditie. Het is
het ultieme overlevingsspel aan de Noordzeekust, waarbij het draait om
teamspirit!
Vanaf 20 personen

Boeren Beachgolf
Maak kennis met het mateloos populaire boerengolf! En deze keer niet standaard in een weiland vol met koeien, maar lekker tegen het decor van zee
en duinen op het strand! Dit maakt boeren beachgolf tot de ideale (zomer)
sport. Zon, zee, strand en… golf, de ideale combinatie voor een leuke dag uit
met collega’s of vrienden!

Kiten
In deze workshop ga je met zijn allen het strand op en leer je de krachten
van de natuur kennen. Je leert omgaan met professionele kites. Na een korte
uitleg en een veiligheidsinstructie kan zowel jong als oud de kites besturen.
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 1 uur. Inclusief begeleider

Workshops
& Activiteiten
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Zeskamp
Een leuk uitje voor groepen of familiedag. ’s Middags ga je de strijd
aan op het strand en ’s avonds sluit je af met een gezellige barbecue.
Wij hebben een groot scala aan diverse spelen, zodat de zeskamp makkelijk
aan kunnen passen aan het weer, omgeving of doelgroep.

Stel uw zelf uw zes spellen samen:
Beachvolleybal
Beach soccer
Tjoekbal,
Knotshockey
Hindernisbaan + vuur maken
Skippybalrace
Tug of war
Waterrace

Mega twister
Katapult bouwen
Lacrosse
Bamboe toren
Ultimate frisbee
Beachtennis
Bumperz

Tijdsduur vanaf 1,30 uur. Inclusief begeleider

Zandsculpturen maken
Een heel bijzondere workshop waarbij u leert hoe u de mooiste sculpturen
kunt maken met zand. In teams gaat u de strijd aan om het mooiste en
origineelste zandkasteel neer te zetten.
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 1,5 uur. Inclusief begeleider.
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Workshops
& Activiteiten

Cocktails maken
Samen met je collega’s, vrienden of familie een workshop cocktails shaken?
De heerlijkste Caipirinha, Tequila Sunrise of Strawberry Martini kunnen maken?
Onder professionele begeleiding leert u de lekkerste cocktails te shaken.
Na het shaken is er tijd om lekker te loungen en van de cocktails te genieten.
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 1 uur. Inclusief begeleider
Prijzen voor boven genoemde workshop’s en activiteiten:
Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen
Groep vanaf 80 personen

: € 26,00 p.p.
: € 23,00 p.p.
: € 20,00 p.p.
: € 18,00 p.p.

Grafitti spuiten
Een graffiti workshop is niet alleen super leuk om te doen maar ook een
creatieve team building, maak met je collega’s/vrienden een kunstwerk van uw
bedrijfslogo of van de gezellig dag die jullie hebben dit pronkstuk zal een leuke
blijven herinnering zijn. De ervaren graffiti artiesten leren u de verschillende
technieken.

Escape Room / Mission Impossible

v.a. €300,-

Als team van spionnen krijgen jullie een uur om in te breken en te ontsnappen zonder dat iemand het door heeft. Blijf gefocust en houd alles onder
controle want een fout kan veel gevolgen hebben voor jullie ontsnapping.
Enkele hulpmiddelen zullen worden aangereikt om jullie missie te laten slagen.
Jullie missie kan alleen slagen met een goeie samenwerking van het team.

Djembé

v.a. €15,- p.p.

Onder professionele begeleiding van een djembé-artiest bent u aan het einde
van deze workshop in staat om samen een goed klinkend geheel neer te zetten. Muzikale voorkennis of ervaring is niet nodig: ritme zit in ons allemaal!

€20,- p.p.

Workshops
& Activiteiten
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Powerboat Racen
Eén van de snelste speedboten van Nederland ligt in de haven van
Scheveningen. Stap in voor een onvergetelijke trip op de Noordzee,
met een snelheid van 80 km per uur over het water.
Maximaal 7 personen per boot.Tijdsduur 30 min.
Opstappen in de haven van Scheveningen.

v.a. €36,- p.p.
Fietstocht door Den Haag en Scheveningen
Blue Lagoon organiseert informatieve en originele fietstochten door Den
Haag en Scheveningen. Een deskundige gids wijst u de weg door deze groene
en ook oranje stad met zijn bekende gebouwen en enorme geschiedenis!
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 2,5 uur tot 4 uur (met Den Haag erbij). I
nclusief begeleiding.

v.a. €29,50 p.p.
Steptocht door Scheveningen
Wat is er leuker dan rollen door bruisend Scheveningen op de stoere step?
Onder begeleiding van een gids gaat u alle leuke plekjes in en rondom
Scheveningen verkennen.
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 2 uur. Inclusief begeleider.

€29,50 p.p.
Tandem fietstocht
De Tanden brengt altijd veel plezier met zich mee. Ideaal om de teambuilding
te versterken binnen jullie bedrijf. Fiets naar de leukste hotspots in Scheveningen en eindig de tour met heerlijke borrelsnacks bij de Blue Lagoon. TIP: Je
kunt de Tandems ook laten bezorgen als verrassing bij jullie op kantoor!
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 1 uur. Exclusief begeleider.

€32,50 p.p.
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Workshops
& Activiteiten

Segway
Geruisloos en zonder enige moeite door de duinen of over de boulevard
rijden, langs alle culturele pareltjes die Den Haag en Scheveningen u te bieden
hebben. Een unieke belevenis. Alvorens wij aan de tocht beginnen krijgt u een
Segway Training van 15 minuten. Iedereen kan in no-time op de Segway rijden!
Vanaf 10 personen.Tijdsduur 2 uur. Inclusief begeleider.

€70,- p.p.
Schilderen
In deze workshop gaat u aan de slag met een eigen schilderij. Na een korte
introductie over schildertechnieken, perspectief en compositie werkt ieder
aan zijn eigen schilderij.
Vanaf 10 personen.

€25,- p.p.
Salsa/Merengue/Bacatua
Deze swingende tropische muziek en dans heeft zijn oorsprong in Cuba.
U leert deze dans vanuit de basis en past dit toe door samen uw gezelschap
de heupen los te gooien. Er kan zowel individueel als in duo’s worden gedanst.
Van 1 tot 25 personen.Tijdsduur 1 uur. Inclusief begeleider.

v.a. €350,Mozaïek maken
U waant zich even in het Barcelona van Gaudi. Met het kleurige Parc Guell in
gedachten, componeert u een fraai mozaïek dat voor het werk van de
meester niet onderdoet. Iedereen ontwerpt en legt een mozaïek paneel met
als resultaat: een schitterend werkstuk én een plezierige en gemoedelijke dag.
Vanaf 10 personen.

v.a. €25 p.p.

Workshops
& Activiteiten

15

Golfsurfen
Steeds meer mensen wagen zich aan deze watersport. Ervaar de ultieme
vrijheid op het water tijdens de workshop golfsurfen. Surfen is een goede
manier om gezellig onder elkaar te zijn in een heel andere setting dan
bijvoorbeeld op kantoor. Tijdens deze workshop zal u worden begeleid door
ervaren instructeurs en ervaart u hoe het voelt om de golven de baas te zijn.
Vanaf 10 personen.

v.a. €25 p.p.

Wijnproeven
“In vino veritas”, oftewel “in wijn zit de waarheid”, luidt een bekend Latijns
spreekwoord. Maar wat is de waarheid achter de wijn? Bij deze wijnproeverij
laten we u kennismaken met uiteenlopende wijnen. Een heerlijk smakende
middag voor uw vrienden, collega’s of familie. Hierbij wordt aandacht besteed
aan verschillende kenmerken van wijnen, waar je op moet letten bij bepaalde
maaltijden en hoe je bepaalde smaken kunt benoemen.
Vanaf 10 personen.
v.a. €25 p.p.

Slippers pimpen
Wil je komende zomer op het strand de show stelen met je slippers? Dan is
de workshop slippers pimpen echt wat voor jou! Maak je eigen paar unieke
slippers! Je kan kiezen uit verschillende teenslippers. Alle materialen waarmee
je gaat werken liggen op tafel waaronder kralen, parels, bedeltjes, glitters, lintjes en nog meer. Gezellig met zijn allen een eigen creatie maken die niemand
anders heeft.
Vanaf 10 personen.

v.a. €27,50 p.p.
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Workshops
& Activiteiten

Staat uw ideale uitje er niet bij?

Wees niet getreurd, u kunt altijd contact
opnemen met Blue Lagoon om te kijken of
er nog andere mogelijkheden zijn voor uw
perfecte dag aan zee.
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Vrijgezellenfeesten
Vrijgezellenarrangement Blue Lagoon

Ontvangst met een welkomstcocktail.
Workshop cocktails shaken, een fotoshoot op strand of deze speciale dag
zelf vast leggen met een zelfgemaakt schilderij of graffiti kunst werk.
Drie gangen diner met keus uit vlees/vis of vegetarische gerechten en een
spetterend dessert.
Alle drankjes op nacalculatie
Vanaf 10 personen.

€59,50 p.p.
Make-up
Tijdens deze workshop onder leiding van een gediplomeerde make-up
artiest leert iedereen eigen make-up aanbrengen. Niet alleen de
basistechnieken komen aan de orde, maar ook hoe je bijv. smokey-eyes
maakt of andere glamour make-up het beste aanbrengt.
Deze workshop is uit te breiden met een fotoshoot op het strand.
Tijdsduur ongeveer 1,5 uur.

v.a. €35,- p.p.
Blue Lagoon High tea
Minisandwiches met gemarineerde zalm en dille, sandwiches met kip en
bacon, mini tartelettes, wrapjes, minisaucijsjes, brownies, petitfours,
bonbons, cake en onbeperkt thee.
Tijdsduur ongeveer 2 uur.

€22,50 p.p.
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Vergaderen

Bent u opzoek naar een prachtige vergader locatie met uitzicht op zee?
Wij beschikken over een chique ingericht restaurant welke geheel ingericht
kan worden in elke vergader opstelling naar wens. Alle vergader faciliteiten
zijn aanwezig.

Vergader Arrangement Londen
Onbeperkt koffie, thee en water. Soep van de dag en handfruit. Gebruik van
smart tv voor presentaties en een Flipover.
Tijdsduur 4 uur.

€32,- p.p.

Vergader Arrangement Berlijn
Onbeperkt koffie, thee en water, lunchbuffet van een uur met verschillende
soorten broodjes, beleg, gebak, soep van de dag en handfruit. Gebruik van
smart tv voor presentaties en een Flipover.
Tijdsduur 4 uur.

€49,50 p.p.
Vergader Arrangement New York
Onbeperkt koffie, thee en water, lunchbuffet met verschillende soorten
broodjes, beleg, gebak, soep van de dag en handfruit. Gebruik van smart tv
voor presentaties en een Flipover. Inclusief 1 uur borrel met bier van de tap,
huiswijn en fris en bittergarnituur.

€69,- p.p.

Vergaderen

Tip
Sluit uw vergadering zomers af bij Strandpaviljoen
Blue Lagoon met een gezellige BBQ of een
overheerlijk 3 gangendiner naar keus.
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Ontbijt,
Brunch
& Lunch

Luncharrangement Palm Beach

- All-in -

Uitgebreid lunch buffet met diverse broodjes, soep van de dag, kroket
en salades
Onbeperkt koffie, thee, water en fris (3uur)
Beachgames zonder begeleiding
Vanaf 25 personen.

Luncharrangement Deluxe

- All-in -

€27,50 p.p.

Ontvangst met een welkomstcocktail of prosecco
Broodje kipfilet, huisgemaakte tonijnsalade en een kroket
Onbeprekt koffie, thee, water en fris (3 uur)
Volleybal of voetbal zonder begeleiding
Vanaf 20 personen

€37,50 p.p.
Ontbijt aan zee buffet
Luxe broodjes, diverse soorten vleeswaren, kaas en zoet beleg en uw eigen
chef voor al uw eieren en panneboeken na keus.
Vanaf 20 personen

€9,90 p.p.

Luxe ontbijt aan zee
Een glas verse jus d’orange, luxe broodjes, diverse soorten vleeswaren,
kaas en zoet beleg en uw eigen chef voor al uw eieren en
pannenkoeken na keus.
Vanaf 20 personen

€12,90 p.p.
Blue Lagoon High Tea
Minisandwiches met gemarineerde zalm en dille, sandwiches met kip en
bacon, mini tartelettes, wrapjes, minisaucijsjes, brownies, petitfours, bonbons,
cake en onbeperkt thee.
Tijdsduur 2 uur
€22,50 p.p.
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Ontbijt,
Brunch
& Lunch
Zoet
Appeltaart
Chocoladetaart de luxe
Cheesecake rood fruit

€4,€5,€5,50

Quick lunch
Wit/bruin broodje kaas en gegrilde ham, glas melk en een stukje handfruit.

€8,50 p.p.
Lunchbuffet Hawaï
Diverse luxe broodjes, zoet beleg, 3 soorten vleeswaren, 2 soorten kaas, een
kroket, en diverse soorten salade.

€14,50 p.p.
Lunchbuffet Palm Beach
Diverse luxe broodjes, zoet beleg, 3 soorten vleeswaren, kaas, een kroket,
soep van de dag en een uitgebreid saladebuffet met: sla, buffelmozzarella,
tomatensalsa, komkommer, gemarineerde geitenkaas, gerookte zalm en vers
fruit.

€17,50 p.p.

Blue Lagoon BBQ lunch
Heerlijke lunch met gerechten vers van de BBQ Grill. Kipsaté, shaslicks met
uien en paprika, pikante kippenpootjes en Mexicaanse worst. Gereserveerd
met stokbrood, kruidenboter en diverse salades.

€19,90 p.p.
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Snacks

Snacks

Bittergarnituur

€3,50

Rundvlees bitterballen

€2,50

Kipspiesjes

€2,50

Nacho’s met dipsaus

€2,50

Knoflook olijven

€2,50

Gefrituurde kaasstengels

€2,50

Noten mix

€2,50

Puntzak frites

€2,50

Pizza slices (Pittige salami- Vega)

€4,50

Empanda’s de Carne

€3,80
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Kinderfeesten

Bent u opzoek naar een spetterend kinderfeest op het strand?
Springen op het springkasteel en lekker pannenkoeken eten? Lees hier meer
over onze populaire kinderpartijtjes.
Droom je al jaren van die ene speciale verjaardag?
Alles is mogelijk bij Blue Lagoon, wij horen graag wat we kunnen betekenen
om er een onvergetelijke verjaardag van te maken.

Spelletjes op het strand
Met al je vrienden oud Hollandse spellen spelen op het strand, duo voetbal,
schatgraven, touwtrekken of een estafette loop. Een kindermenu naar keus
en onbeperkt ranja op tafel met een ijsje toe.
(onder begeleiding)

€13,50 p.p.

Extra opties voor uw kinderpartijtje
prijzen vanaf
Kinderdisco (2uur)
Springkasteel
Clown
Goochelaar
Schmink Artiest
Versiering naar keus

v.a. €200,v.a. €200,v.a. €150,v.a. €350,v.a. €120,v.a. €60,-
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Feest op maat &
Evenementen verzorging

Blue Lagoon organiseert ook graag jullie vrijgezellenfeest, bedrijfsfeest,
huwelijksfeest of verjaardagsfeest. Dit kan in de vorm van een receptie met
drankjes en kleine hapjes, maar wij kunnen ook een knalfeest verzorgen met
DJ of liveband. Met onze ervaring en goede contacten begeleiden wij u naar
de juiste keuzes.
Neemt u uw kinderen mee? Dan hebben wij voor de kleintjes ook het nodige
vermaak.
Inspiratie nodig voor uw partij? Denk bijvoorbeeld aan de volgende Thema’s:

Hawaii Party
Waan je alsof je een dag op vakantie bent.
Wordt zomers ontvangen met een Hawaii slinger en een tropische
welkomstcocktail, speel beachgames, relax op onze strand bedden en sluit de
zomerse vakantiedag af met een heerlijke BBQ op het strand.
Dit pakket is uit te breiden met een Hawaii feestavond inclusief DJ, cocktailbar en
midnight snacks.

Summer Cocktail Party
Dress-code summer cocktail en een zomerse locatie met de beste cocktails
zijn de hoofdingrediënten voor dit evenement. Een oestermeisje, verse BBQ
met kreeft, een échte cocktailbar en een goede DJ maken dit feest helemaal
compleet. Te reserveren v.a. 80 – 600 personen.
Staat uw thema voorkeur en niet tussen? De opties zijn eindeloos dus neem
gerust contact met ons op om te kijken wat de mogeijkheden zijn voor uw
feest. Wij gaan er voot zorgen dat het een onvergetelijke avond wordt voor u
en uw gasten!
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party
time!

Themafeesten
Evenementen verzorging

Stel je eigen feest samen
Hawaii slinger
Welkomstcocktail
Cocktailbar met barman
Garderobe
Live act (Clown – Goochelaar – Buikdanseres)
Oestermeisje
Sigarenmeisje (excl sigaren)
Disco verlichting
DJ incl. Geluidsinstallatie en DJ set
Dansvloer 4x4 meter
Live-band
Thema feest aankleding

€2,50 p.p.
€6,50 p.p.
€10,- p. cocktail
(min afname 50 cocktails)
€150,€150,- (vanaf prijs)
€150,€250,€250,€500,€350,Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
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Trouwen

Strandpaviljoen Blue Lagoon is door de Gemeente Den Haag aangewezen als
officiële trouwlocatie.Vele gelukkige bruidsparen gingen jullie al voor, trouwen
op de meest romantische trouwlocatie in Scheveningen.
Trouwen is zo’n persoonlijke aangelegenheid, graag maken wij daarom eerst
een persoonlijke een afspraak op locatie zodat wij gehoor kunnen geven aan
al uw wensen.

Champagne/ prosecco tafel
Bruidstaart
Aankleding
Bloemen
Feest avond Verschillende bands of dj’s
Vuurwerk op het strand
Trouwauto’s
Trouwkapel verschillende mogelijkheden

Om een goed beeld te krijgen hoe een trouwerij op de Blue Lagoon eruit ziet
nodigen we jullie graag uit om een kijkje te nemen in ons fotoalbum: trouwen.
Op locatie kunt u ook een kijkje nemen in onze eigen trouw boek met
verschillende bruidstaarten, trouwauto’s champagne tafel, trouwkappellen,
bandjes, en nog veel meer.
Voor de ambachtelijke kosten, ondertrouw en dergelijke info verwijzen wij u
graag naar: denhaag.nl/home/bewoners/to/trouwen-op-een-vrije-locatie.htm
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Snacks

Tip
Wilt u met uw gezelschap blijven slapen op Scheveningen?
Vraag naar onze samenwerkingen met de hotels in
Scheveningen en dan maken wij voor u een totaal prijs
inclusief overnachting.
U kunt de volgende ochtend ook genieten van
een luxe ontbijt aan zee bij de Blue Lagoon.
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Algemene
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca voorwaarden van toepassing.
Deze zijn in te zien op www.horeca.org. Indien gewenst kunnen wij de voorwaarden kosteloos naar u opsturen. Alle genoemde prijzen in deze brochure
zijn exclusief 9% en 21% BTW indien anders vermeld.

Facturatie
Bij ons kunt u betalingen verrichten met pin, creditcard en cash. Bij een
bedrag hoger dan € 500,00 is het tevens mogelijk de rekening per factuur
te voldoen. Dit geld alleen voor bedrijven. Bij het versturen van een factuur
berekenen wij € 15,00 administratiekosten. Particulieren ontvangen geen
factuur en dienen voorafgaand aan het feest het totale bedrag te voldoen.
Bij het bereiken van een uiteindelijke overeenkomst dient u de offerte
getekend naar ons terug te retourneren.

Gastenlijst
Uiterlijk zeven werkdagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij per e-mail
(events@bluelagoon.nl) het voor de factuur bepalend aantal gasten welke
tijdens uw bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Het financiële risico, dat op de
dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn wordt gedragen door de
opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van
het opgegeven definitieve aantal personen. Als er op de dag van uitvoering
meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn worden deze kosten op basis van
nacalculatie in de eindfactuur opgenomen.

Annuleren
Indien u een overeenkomst wenst te annuleren dient u door middel van aangetekend schrijven dit aan ons mede te delen.Volgende de uniforme horeca
voorwaarden gelden de volgende artikelen omtrent het annuleren van een
groepsreservering:

Algemene
Voorwaarden
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Annuleren bij:
Het betalen van % van de reserveringswaarde
> 6 maanden voor tijdstip
> 3 maanden voor tijdstip
> 2 maanden voor tijdstip
> 1 maand voor tijdstip
> 14 dagen voor tijdstip
> 7 dagen voor tijdstip
< 7 dagen voor tijdstip

0%
10 %
15 %
35 %
60 %
85 %
100 %

Routebeschijving
Blue Lagoon is heel gemakkelijk bereikbaar met de auto, met bus en tram.
Kijk voor de routebeschrijving op www.bluelagoon.nl.
Strandpaviljoen Blue Lagoon,
Strand-Noord25-27
2586 JK
Scheveningen
T:070-3501225
E:Events@bluelagoon.nl
www.bluelagoon.nl

*Centraal gelegen in Scheveningen:
- Op loopafstand (5min) van Grand Hotel Amrâth Kurhaus
- Schuin tegenover Sea Life

we zien u graag
terug voor een
onvergetelijke dag
bij strandpaviljoen
blue lagoon

