
G A L A ' S  B I J

Event city Aalsmeer



AALSMEER

EV
ENT CITY 5 VOORDELEN OM EEN

GALA TE ORGANISEREN BIJ 
EVENT CITY AALSMEER

wij zijn exclusief af te huren voor jullie event

voor kleine en grote groepen (tot 1400 personen) 

vaste catering 

vaste DJ

de locatie is in de buurt van Amsterdam



AALSMEER

EV
ENT CITY

aantal gasten: 
minimum 300 personen
maximaal 1400 personen

ma t/m zo van 20:00 uur tot 03:00 uur

kijk voor meer informatie op
www.eventcityaalsmeer.com

€ 75,- p.p.

BIG APPLE:
PAKKET 1
PRIJS:

1



INGEBEREPEN GALA 
BIG APPLE PAKKET 1
TIJDEN:
ma t/m zo vanaf 20:00 uur tot 03:00 uur

LOCATIE:
gebruik en toegang tot de locatie voor jullie leveranciers
vanaf 18:00 uur 
aanwezigheid van locatie manager tijdens event
toiletservice
beveiliging

MEUBILAIR:
statafels
bar met koelkasten 

DECORATIE:
bloemen en decoratie in themakleur

TECHNIEK:

sfeerverlichting in themakleur
licht- en lasershow
bellenbaas machine
muziekinstallatie
DJ met DJ booth (externe dj meerprijs van €150,-)

CATERING:
2 rondes partymix bittergarnituur
ontvangstdrankje prosecco
onbeperkt fris, bier en wijn (coupons €2,50 per stuk)

*sterke drank, cocktails en shots tegen betaling*
sterke drank mix 2 coupons
sterke drank puur 3 coupons
shots 1 coupon
cocktails 2 coupons

AALSMEER

EV
ENT CITY
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AALSMEER

EV
ENT CITY

aantal gasten: 
minimum 150 personen
maximaal 1400 personen

ma t/m zo van 18:00 uur tot 03:00 uur

kijk voor meer informatie op
www.eventcityaalsmeer.com

€ 125,- p.p.

BIG APPLE:
PAKKET 2
PRIJS:

2



INGEBEREPEN GALA 
BIG APPLE PAKKET 2
TIJDEN:
ma t/m zo vanaf 18:00 uur tot 03:00 uur

LOCATIE:
gebruik en toegang tot de locatie voor jullie leveranciers
vanaf 16:00 uur 
aanwezigheid van locatie manager tijdens event
toiletservice
beveiliging

MEUBILAIR:
statafels
bar met koelkasten 

DECORATIE:
bloemen en decoratie in themakleur

TECHNIEK:
sfeerverlichting in themakleur
licht- en lasershow
bellenbaas machine
muziekinstallatie
DJ met DJ booth (externe dj meerprijs van €150,-)

CATERING:
walking of zittend diner (uitgeserveerd diner op aanvraag)
2 rondes partymix bittergarnituur
ontvangstdrankje prosecco
drankarrangement: 12 coupons inbegrepen per per persoon
(koffie, thee, fris, bier en wijn) coupons € 2,50 per stuk 

*sterke drank, cocktails en shots tegen betaling*
sterke drank mix 2 coupons
sterke drank puur 3 coupons
shots 1 coupon
cocktails 2 coupons
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AALSMEER

EV
ENT CITY

? heeft u al een datum in gedachten? Hierop kunnen wij
vrijblijvend offerte maken. 

Offertes maken wij op maat aan de hand van een mail met
details. Want uiteraard is geen enkel huwelijksfeest hetzelfde.
De uiteindelijke kosten worden bepaald door het aantal
gasten, de opbouw, decoratie en de catering.

AANBETALING:
definitief boeken gaat via een aanbetaling van 
€ 605,-. De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief
een borg van €500,-. 

PROCEDURE

eventc i t yaa lsmeer@gmai l . com
www.eventc i t yaa lsmeer .com
@eventc i t yaa lsmeer


