
Heb je iets te vieren? 

Plan je feestje bij

VITA SCHELDEBAD!

Vanaf 10 personen is de jarige gratis (10 + 1)

Nog een beetje extra verwennerij? 
Kinderchampagne - €15/fles
Verjaardagstaart - op aanvraag

RESERVEREN kan via temse@vitagroep.be
Mail ons je datum van voorkeur en de gekozen formule! 

Alle data zijn op aanvraag.  
(Het aantal aanwezige kinderen vernemen we graag een week op voorhand)

Kies uit onze 4 formules en beleef een SPETTERENDE VITA-PARTY!

LOCATIE
Vita Scheldebad
Kasteelstraat 85, 9140 Temse

€ 15 pp

€ 15 pp

€ 12 pp

TIP
Nodig je vrienden uit:
Download een uitnodiging
op www.vita-scheldebad.be! 

PASTAMENU
1 toegangsticket zwembad1 pasta met saus naar keuze

1 frisdrank naar keuze1 ijsje

PANNENKOEKENFESTIJN

1 toegangsticket zwembad
2 pannenkoeken met suiker, confituur of siroop
1 frisdrank naar keuze
1 ijsje

HAMBURGERMENU

1 toegangsticket zwembad

1 hamburger + frietjes + sausje

1 frisdrank naar keuze

1 ijsje

NIEUW !
NIEUW !

ZEEMEERMIN FEESTJE ! 
1 uur zeemeerminzwemmen +  
1 uur discozwemmen Keuze uit pasta of hamburgermenu 

€ 25 pp



Info en voorwaarden (verjaardags)feestjes

• De vermelde prijzen zijn geldig voor kinderen t.e.m. 15 jaar en zijn steeds inclusief 
het feestmenu en toegang tot het zwembad. 

• Minimum 1 begeleider (> 16 jaar) per 5 kinderen jonger dan 8 jaar. Eén begeleider 
per 10 kinderen boven de 8 jaar. Het is de taak van de begeleider om ervoor te zor-
gen dat elk kind zwemveilig is. De begeleider maakt zich kenbaar bij het reddend 
personeel bij het betreden van de zwemzaal. 

• De begeleider(s) dienen voor zichzelf een toegangsticket aan te kopen en mogen 
enkel in zwemkledij het zwembad betreden. 

• De gekozen formule geldt steeds voor het voltallige feestgezelschap.
• Je kan reserveren tot ten laatste 7 dagen vóór datum van het feestje. De reservatie 

is pas definitief na schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot van €50 
op rekeningnummer IBAN BE12 7360 3048 0292. Een wijziging van maximum 
2 personen meer of minder wordt de dag zelf nog aanvaard, andere wijzigingen  
blijven of worden gefactureerd. 

• Het restbedrag betaal je de dag zelf aan het onthaal. 
• Indien je het feestje annuleert minder dan 48 uur voor aanvang, zal het voorschot-

bedrag niet worden terugbetaald. 
• Eigen voeding of drank meebrengen is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om foto’s te nemen in het zwembad. Je mag wél foto’s nemen 

van de feesttafel. 

LOCATIE
Vita Scheldebad
Kasteelstraat 85, 9140 Temse


