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Geheel verzorgde 
zakelijke arrangementen

Voor bedrijven, organisaties en verenigingen

Brochure editie - 2017
Voor de zakelijke gast

- Sinterklaasfeest
- Kerstborrel
- Nieuwjaarsbijeenkomst



Geheel verzorgde zakelijke bijeenkomst 
tijdens de feestdagen

De “kas”- ruimte boven. Ingericht met diverse planten, 
met de glaswand als eye-catcher.

Beste lezer,

In deze brochure leest u over de mogelijkheden om met uw bedrijf, 
organisatie of vereniging de feestdagen bij Klok’uus te vieren. Klok’uus is 
uitermate geschikt om als bedrijf samen te komen. Ons restaurant beschikt 
over afzonderlijke ruimtes, elk ingericht in een eigen sfeer, waar u exclusief 
over kunt beschikken. Omdat het restaurant is afgezonderd van de speelhal is 
de sfeer in het restaurant rustig en gezellig. 

Dit alles maakt Klok’uus dé ideale locatie wanneer u, met of zonder kinderen, 
voor uw bedrijf, organisatie of vereniging een kerstborrel of 
nieuwjaarsbijeenkomst wilt organiseren. Hiernaast is Klok’uus zeer geschikt 
voor het houden van een Sinterklaasfeest. Wij bieden de arrangementen voor 
een scherpe prijs aan. Lees verder over de mogelijkheden voor:

- Een Sinterklaasfeest, op pagina 3;
- Een Kerstborrel, op pagina 4;
- Een Nieuwjaarsreceptie, op pagina 5

Voor vragen over de mogelijkheden kunt u ons bereiken via onderstaande 
gegevens. Bedankt voor uw tijd en hopelijk zien we u tijdens de feestdagen. 

Klok’uus

info@klokuus.nl
0113-561306
www.klokuus.nl

Wissekerkseweg 6
4458 SH ‘s -Heer Arendskerke
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Een deel van de speelhal, met het aangrenzende deel van het 
restaurant. 

Sinterklaasfeest
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Voor het organiseren van een Sinterklaasfeest is Klok’uus de uitgelezen 
locatie. Het restaurant biedt diverse sfeervolle ruimtes, die afgezonderd 
kunnen worden. Hierdoor kunt u in besloten kring het Sinterklaasfeest vieren. 
De kinderen kunnen zich naast de sinterklaasviering volledig uitleven in onze 
speelhal. Uw Sinterklaasfeest is volledig ontzorgd, dit houdt onder andere in 
dat wij de mogelijkheid bieden om een Sinterklaas voor u te regelen. U hoeft 
dan alleen nog cadeaus en eventueel informatie over de kinderen aan te 
leveren. 

Onderstaand de twee arrangementen die wij aanbieden. Bij elk arrangement 
zitten een aantal dingen standaard inbegrepen. Heeft u aanvullende wensen 
dan vernemen wij dat graag. Wij maken dan voor u een aanpassende offerte. 
Mail hiervoor naar info@klokuus.nl. 
 

Standaard inbegrepen bij beide arrangementen:
- Ruimte exclusief voor uw bedrijf, afgezonderd van de speelhal

- Spelen in speelhal voor kinderen
- Eventueel: een Sinterklaas met strooigoed

 Arrangement Sinterklaas 
met consumptie:

 Voor een kind: 
 - Onbeperkt ranja en strooigoed
 Prijs: 9,95 per kind

 Voor volwassenen
 - Twee consumpties
 - Banketstaaf en mixhapje
 Prijs: 6,50 per persoon 

 Arrangement Sinterklaas, 
consumptie en eten:

 Voor een kind
 - Onbeperkt ranja en strooigoed
 - Friet met snack
 Prijs: 12,50 per kind 

 Voor volwassenen
 - Twee consumpties
 - Banketstaaf
 - Keuze uit Kipsaté of Klok’uus 
 burger
 Prijs: 18,50 per persoon
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In de periode van 6 december tot en met 24 december biedt Klok’uus de 
mogelijkheid tot het organiseren van een kerstborrel. Klok’uus beschikt over 
diverse sfeervolle ruimtes, die ieder uitgebreid in kerststijl worden ingericht. 
Onze locatie is ook uitermate geschikt om de kinderen mee te nemen. Zij 
kunnen zich dan uitleven in onze speelhal. Met een kerstborrel bij Klok’uus 
bent u geheel ontzorgd. 

Geheel ontzorgd, dat betekent:
- Ontvangst met bubbels

- Twee luxe hapjes
- Twee consumpties

- Ruimte exclusief voor u, afgezonderd van de speelhal
- Gratis spelen voor kinderen

Vanaf: 12,50 per persoon

Wij zijn erg flexibel in ons aanbod. Heeft u andere wensen, bijvoorbeeld extra 
consumpties of geen ontvangst met bubbels? Voor de exacte prijzen die 
passen bij de kerstborrel die u voor ogen heeft kunt u een offerte aanvragen 
via info@klokuus.nl. U kunt ons ook bellen via 0113-561306.

KERSTborrel

Naast een borrel kunt u er ook voor kiezen om met uw collega’s te dineren. U 
geniet dan van een speciaal kerstdiner. De prijs hiervoor is 34,50 per persoon. 
U zult verrast worden met diverse heerlijke gerechten. Neemt u kinderen 
mee? Per kind betaalt u 17,50 inclusief spelen in Klok’uus. Voor meer infor-
matie zoekt u contact via info@klokuus.nl
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Kerstdiner

De bar en binnenkomst van het restaurant.



NIEUWJAARS
bijeenkomst
Samen met uw collega’s vooruit kijken op het nieuwe jaar en filosoferen over 
wat 2018 jullie gaat bieden. Bij Klok’uus doet u dit geheel ontzorgd in een 
sfeervolle ruimte. Het restaurant is opgedeeld in diverse delen, met elk deel 
een eigen inrichting. Deze ruimtes zijn afgezonderd van de speelhal, waardoor 
de unieke inrichting en sfeer  in elke ruimte behouden blijft. 

Onderstaand ons arrangement voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de 
exacte prijzen kunt u een offerte aanvragen via info@klokuus.nl. 

Geheel ontzorgd, dat betekent:
- Ontvangst met bubbels

- Een oliebol en een luxe hapje
- Twee consumpties

- Ruimte exclusief voor u, afgezonderd van de speelhal
- Gratis spelen voor kinderen

Vanaf: 12,50 per persoon

Wij zijn erg flexibel in ons aanbod. Heeft u andere wensen, bijvoorbeeld extra 
consumpties of geen ontvangst met bubbels? Voor de exacte prijzen die 
passen bij de kerstborrel die u voor ogen heeft kunt u een offerte aanvragen 
via info@klokuus.nl. U kunt ons ook bellen via 0113-561306.
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Een deel van het restaurant op de begane grond. Dit deel 
is ingericht in een industriële stijl en kan afgezonderd 
worden van de speelhal. 


