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Halloween nacht 
 
De Halloween nacht waar u  kriebels van krijgt! Deze avond bevindt u zich in het griezelhuis, een oud 
gebouw midden in het donkere bos. In een spannend winters decor kandelaars, vleermuizen, laag 
hangende rook,piepende deuren, spinnenwebben en gloeiende pompoenen. 
 
Programma (3uur) 
• Exclusief gebruik van het griezelhuis binnen en buiten 
• Angstaanjagend decor 
• Ontvangst met Graaf Dracula & zijn zingende vampiers  
• Drank arrangement, Luxe hapjes en walking diner 
• DJ of Darkness 
• Cocktailworkshop 
• Horror Casino 
• Schminkartiesten 
• Fotograaf 
 

 
 
Aankomst bij de locatie 
Omstreeks 18.30 komen alle gasten van Heineken verkleed aan bij de locatie en verkeren zo al direct in 
de juiste sfeer. De entree is volledig gedecoreerd met uitgesneden pompoenen, kaarsen en 
bezemstelen. Vanuit diverse hoeken klinken diverse angstaanjagende geluiden, welkom op het 
Halloween feest van Heineken. 
 

Op het landgoed van Puur produkties worden uw gasten in een van de vele bunkers ontvangen 
door heksen die onheilspellende, onverstaanbare spreuken uitspreken. Een griezelig begin  
van de avond. Als men vervolgens doorloop naar de locatie trekt vanaf verschillende  
kanten rook op en ontvangen uw gasten een vreemd uitziend welkomstdrankje. 
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Spooky diner in de locatie 
Binnen is het een komen en gaan van luxe hapjes die ter aanvulling van de avond compleet zijn 
gethematiseerd. Terwijl uw gasten genieten van een heerlijk diner klinkt op de achtergrond Thriller van 
Michael Jackson. De muziek wordt ondersteund met beelden uit diverse griezelfilms die op diverse 
wanden van de locatie worden afgespeeld. 
 
Na het eten is het tijd om ook de boven locatie open te gooien. In een spooky omgeving met uitzicht 
over een prachtig natuur gebied worden uw gasten gedurende de avond vermaakt door de zwarte 
weduwen die ondertussen achter de roulettetafel, pokertafel en blackjacktafel gedoken zijn! Durf jij het 
tegen ze op te nemen? Wat wordt jouw bet? Bloody red of deadly black? 
 
Halloween party 
Even genoeg van alle casino ervaringen? Beneden speelt de DJ of Darkness tot in de late uurtjes 
verschillende soorten muziek. Wat een griezel gezellige avond is het weer! 
 

  



```` 

 
 
 
 
 
Prijsopgave 
 

Omschrijving Aantal Stuksprijs Totaal BTW 

     
Locatie 

    
Locatiehuur Paviljoen Puur 1  €                   -     €                          -    

 

     
Arrangement 

    
Ontvangst met griezelig drankje 80  €               3.50   €                   280.00  6% 

Halloween buffet 80  €             28.50   €                2,280.00  6% 

Hapjes laat feest 80  €               3.25   €                   260.00  6% 

     
Activiteiten 

    
Cocktailworkshop 1  €        1,450.00   €                1,450.00  21% 

Horror Casino 1  €        1,250.00   €                1,250.00  21% 

     
Aankleding 

    
Halloween aankleding 1  €           950.00   €                   950.00  21% 

Deejay / Podium / Licht & Geluid 1  €           750.00   €                   750.00  21% 

     
Personeel 

    
Schminkartiesten 1  €           350.00   €                   350.00  21% 

Personeel tbv entertainment 1  €           540.00   €                   540.00  21% 

Personeel tbv horeca 1  €           900.00   €                   900.00  21% 

Fotograaf 1  €           250.00   €                   250.00  21% 

     
Overige 

    
Exclusiviteit locatie 1  €                   -     €                          -    21% 

Concept en realisatie kosten 1  €                   -     €                          -    21% 

     
Totaal (excl. btw) 

  
 €                9,260.00  

 * Alle dranken worden op basis van nacalculatie 
aangeboden 

    
 
 


