EVENT CHECKLIST
DEZE CHECKLIST GELDT IN PRINCIPE VOOR ELK FEEST.
WIE DEZE TIPS ALS LEIDRAAD GEBRUIKT,
IS AL EEN GOED EIND OP WEG!
DE FEESTDATUM

Het is raadzaam om als eerste de exacte feestdatum te bepalen.
Dit maakt overleg met anderen veel makkelijker.

BEGIN OP TIJD

Begin op tijd met de voorbereiding, zo komt u niet op het allerlaatste moment
voor verrassingen te staan. Eventuele problemen kunt u op deze manier nog tijdig opvangen.
Hou er bijvoorbeeld rekening mee, dat als u te laat begint de gewenste locatie, cateraar
en/of het entertainment al volgeboekt kan zijn.

STEL EEN BUDGET VAST

Stel van tevoren vast hoeveel u wenst uit te geven en wijk daar zo weinig mogelijk van af.
Met een beetje creatief denkwerk kunt u vast wel leuke (én goedkopere) alternatieven
verzinnen.

DE HOOFDROLSPELER(S)

Hou rekening met degene(n) voor wie het feest gevierd wordt, ook als u dit zelf bent.
Het gaat er bovenal om, dat het feest past bij de hoofdrolspeler(s).
Welke wensen zijn er? Wie moet worden uitnodigen?
Welk soort feest? Wat kan absoluut wel of niet?
Opm: Als u bij ons borden, glazen of bestek huurt hoef je niet af te wassen.
Dit doet Rent-a-Party voor u!

T +32 (0)9 377 09 50
info@rent-a-party.be
www.rent-a-party.be

DE GASTEN

Hou daarnaast ook rekening met de gasten. Harde dansmuziek is bvb.
niet echt een optie als de helft van de gasten bestaat uit mensen van middelbare
leeftijd of ouder. Dit zou u kunnen oplossen door het muziekaanbod af te wisselen,
zo is er toch voor ieder wat wils. Verder is/zijn er altijd wel één of meerdere gasten
die een dieet volgen. Zorg dat er ook voor hen iets te eten is,
dit zal zeker worden gewaardeerd. Als er op uw feest ook veel kinderen aanwezig zijn,
is het misschien wel leuk én verstandig om speciaal amusement voor hen te regelen.
Het soort vermaak hangt af van de leeftijd van de kinderen.
Informeer vrijblijvend naar ons aanbod.

DE UITNODIGING

Kondig uw feest ruimschoots van tevoren aan. Iedereen heeft het tegenwoordig druk
en het zou jammer zijn als een aantal gasten niet kan komen, omdat ze al andere
verplichtingen hebben. Vraag ook om een bevestiging en/of afmelding, zodat u weet
hoeveel gasten u echt kunt verwachten. Hou voor de duidelijkheid een lijst bij van de reacties.
Een moderne (extra) aankondiging is via een website op het internet.

DE FEESTLOCATIE

De gekozen feestlocatie bepaalt in grote mate de sfeer. Bedenk daarom van tevoren
eerst welke sfeer u ambieert voor uw feest en ga daarna op zoek naar een locatie,
die past bij uw wensen. Bovendien moet u rekening houden met het aantal gasten,
dat u wilt uitnodigen. De gekozen ruimte mag niet te klein zijn, maar ook zeker niet te groot.
Informeer vrijblijvend naar onze locaties.

EEN ROUTEBESCHRIJVING

Indien u het feest niet thuis viert, is het voor uw gasten bijzonder plezierig als u
ze voorziet van een routebeschrijving. Verstuur deze bijvoorbeeld samen met uw
schriftelijke uitnodiging of plaats hem op uw feestsite.

BOEKINGEN

Als u (een deel van) de organisatie uit handen geeft of als u entertainment inhuurt,
overtuig u er dan van dat alles duidelijk is voor beide partijen.
Vraag ook altijd voor alle zekerheid om een schriftelijke bevestiging.

CATERING

Als u uw feest in een speciale gelegenheid viert, is de catering daar vaak bij inbegrepen.
Wil of moet u zelf iets regelen, ga dan in uw omgeving op zoek en vraag gerust of u
het één en ander mag proeven, zodat u ook zeker weet, dat u de goede keuze maakt.
Vraag eventueel aan vrienden en kennissen suggesties voor en/of ervaringen met bepaalde
cateraars. Vergeet bovendien de drank niet, in al deze aspecten kunnen wij u adviseren.

MUZIEK

Muziek is een haast onontbeerlijk onderdeel van een feest. Deze bepaalt namelijk
voor een groot deel de sfeer van uw feest. Kies voor live muziek, een dj of drive-in show
of voor eigen opnames.

ENTERTAINMENT

U heeft verschillende mogelijkheden, als u iets extra’s voor uw feest wilt.
Zo kunt u kiezen voor een themafeest, een spel of het inhuren van entertainment.
Denk eens aan een verrassende act zoals een poetsgekke, praatgrage toiletjuf of een ober,
die constant denkbeeldige pluisjes van ieders kleding plukt. Of een goochelaar, die tussen
uw gasten doorloopt. Een sneltekenaar, die karikaturen van uw gasten maakt.
Een sneldichter, die met enkele gegevens een gedicht samenstelt voor afzonderlijke gasten.
Ga dus gewoon eens op zoek naar wat er in uw omgeving allemaal aan leuks
te vinden is, wij informeren u natuurlijk altijd graag!

Veel uitgebreider?
https://www.eventplanner.be/shop/boek-EVENTS.php

