De Corona-richtlijnen worden uiteraard gehanteerd.
 We hanteren de anderhalvemeter-regel. Daarom is de groepsgrootte teruggebracht.
 Alle materialen zijn goed ontsmet.
 Handreiniging is constant beschikbaar.
 We huren grotere ruimtes om aan de anderhalvemeter-regel te voldoen.
 Wij werken alleen samen met locaties die de corona-maatregelen hebben doorgevoerd.
Zo heeft u ondanks de corona-crisis een onvergetelijk leuke dag Down Under.
Goed nieuws: de WKR is vanaf 1 januari 2020 verruimd!
De WerkKostenRegeling is verruimd van 1,2% naar 1,7%, maar liefst 42% verhoging. Meer
budget dus voor een geweldig bedrijfsuitje!
Als we activiteiten willen combineren, hoe berekenen we dan zelf de prijs?
Heel eenvoudig. Voor 1 activiteit neemt u de prijs van de hoofdactiviteit. Wilt u een aantal
activiteiten combineren, dan is de eerste activiteit de hoofdactiviteit en de resterende zijn
nevenactiviteiten. Of vraag gewoon even een offerte.
Wij zijn met een hele kleine groep, hoe gaat dat met de prijs?
Wij hanteren een minimale besteding voor het 1e dagdeel van € 375,00 excl. BTW, catering
en locatiehuur. U kunt een aantal activiteiten kiezen totdat u uitkomt boven dit bedrag, of u
betaalt per persoon iets meer.
Worden we bij een andere groep ingedeeld?
Nee nooit, u bent altijd exclusief met uw eigen groep.
Wat is het karakter van de uitjes?
Actief, niet sportief. De activiteiten bevatten zoveel elementen dat ze boeiend zijn voor alle
typen mensen. Zo kan iedereen meedoen en plezier beleven aan deze Down Under
uitdagingen en avonturen.
Hoe intensief zijn de uitjes?
Dit is afhankelijk van het soort uitje dat je boekt. De games zijn actief, niet sportief. Iedereen
kan zo actief zijn als ze zelf willen.
Gaan de activiteiten bij slecht weer ook door?
Dat verschilt per activiteit. De Urban Walkabout gaat gewoon door bij regen, in de stad heb
je daar geen last van. De overige activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk indoor, we
raadplegen per onderdeel de Buienradar. Bij voorkeur boeken we dus zowel een indoor- als
een outdoor ruimte.
Wat voor kleding kunnen we het beste aan hebben tijdens de activiteiten?
Makkelijk zittende vrijetijdskleding. Liefst in lagen zodat u makkelijk iets aan- of uit kunt
trekken al naar gelang de temperatuur.
Moeten we een locatie van jullie huren?
Natuurlijk niet, als er genoeg ruimte is kan het op iedere locatie. Bijvoorbeeld bij u op het
bedrijf of bij iemand thuis, in het park of op het strand, bij de voetbalvereniging of de
scouting. Het scheelt veel geld om zelf zo’n locatie te regelen. Let wel op of er een
vergunning moet worden aangevraagd, dat dient u zelf te doen.

Kunnen jullie ook een lunch en/of diner organiseren?
Jazeker! Bij al onze voorkeurslocaties kunt u een heerlijke lunch of diner of BBQ boeken, al
of niet met een aangeklede borrel.
Kan ik dieetwensen doorgeven?
Uiteraard! Er wordt rekening gehouden met alle dieetwensen.
Mogen we zelf iets te eten en/of drinken meenemen tijdens de activiteiten?
Wel als u ergens in een park ofzo het evenement wilt houden. Natuurlijk ook op uw eigen
locatie of bij iemand thuis.
Huren we een locatie, dan is dit niet toegestaan. Op zo’n locatie is het verplicht iets te
gebruiken, dus om een hapje/drankje, lunch of diner bij te boeken. Het aanbod verschilt per
locatie, vraag naar de mogelijkheden.
Kan ik het deelnemersaantal wijzigen?
Natuurlijk wel. Uiterlijk 1 maand voor het evenement geeft u het garantieaantal deelnemers
door. Tot 14 dagen voor het evenement mag u 10% van dit garantieaantal afwijken, daarna
is het aantal bindend voor de facturatie.
Organiseren jullie ook familieuitjes/vriendenuitjes/vrijgezellenuitjes?
Ja, no worries.
Zit er ook parkeergelegenheid bij de locatie?
Dat is uiteraard afhankelijk van de locatie waar je naartoe gaat. Bij de locaties waar wij mee
samenwerken is het parkeren gratis.
Wanneer moet ik het definitieve aantal personen doorgeven?
Uiterlijk 1 maand voor het evenement geeft u het garantieaantal deelnemers door. Tot 14
dagen voor het evenement mag u 10% van dit garantieaantal afwijken. Meldt er zich toch
nog iemand op het laatste moment aan dan horen we dat graag een dag van te voren en
gaan we dat nog snel regelen. Een exact aantal is noodzakelijk om het aantal groepen te
bepalen. Valt er op de dag zelf iemand af is dat geen probleem, zijn er extra deelnemers dan
hebben we onvoldoende spullen bij ons en dat is wel een probleem.
Wanneer ontvang ik de nota?
Direct na boeking. Zie onderstaande betalingsvoorwaarden.
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Zodra u uw favoriete Down Under uitje heeft geboekt, sturen wij u de factuur op basis van
het verwachtte aantal deelnemers. De volledige factuur wordt uiterlijk 2 weken voor het
evenement voldaan. Uiterlijk 1 maand voor het evenement geeft u het garantieaantal
deelnemers door. Tot 14 dagen voor het evenement mag u 10% van dit garantieaantal
afwijken, daarna is het aantal bindend voor de facturatie. Komen er meer deelnemers dan
krijgt u een aanvullende factuur die direct dient te worden voldaan. Komen er minder
deelnemers dan krijgt u een credit-factuur en dit bedrag wordt direct op uw rekening
teruggestort. Van de locatie ontvangt u voor de locatiehuur en catering separaat een factuur.
Is uw vraag niet beantwoord of wilt u meer informatie over onze activiteiten, aarzel dan
niet contact met ons op te nemen.

