
   

 

 
 
DE LOCATIE 

De locatie voor  dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

Benodigde ruimte is minimaal 40 vierkante meter vlakke vloer en minimaal 2,9 meter 

hoog. Deze ruimte dient leeg te zijn bij aankomst van onze medewerkers. Indien dit niet 

het geval is, zal de aanvangstijd van het evenement uitgesteld kunnen worden, zulks ter 

beoordeling ter plaatse door onze medewerkers.  
Note: de ideale beschikbare ruimte zou 12 meter breed en 5 meter diep zijn. 

 

De ruimte dient altijd overdekt te zijn. Uitzonderingen hierop kunnen uitsluitend na 

schriftelijk overleg met Wonderland Entertainment Groep voorafgaand aan het 

evenement worden gemaakt.  

  

Stroomvoorziening: 1 x een absoluut vrije groep 220 V/16 Ampère op maximaal 10 

meter afstand van de ruimte waar het evenement plaatsvindt.  

Indien de stroomvoorziening een aansluiting CEE contactdoos is van 220V of 380V is, 

dient u de Wonderland Entertainment Groep daarvan op de hoogte te stellen. Alsdan 

nemen onze medewerkers  daar, vrij van kosten, een aansluiting voor mee.  

  

Onze medewerkers arriveren 2 uur voor aanvang van het evenement voor het 

opbouwen. Het afbouwen neemt circa 1 uur in beslag. Gedurende deze tijden dienen er 

medewerkers van de locatie aanwezig te zijn om dit te kunnen bewerkstelligen.  

De ruimte dient bij aanvang van de opbouw eenvoudig bereikbaar te zijn met rollend 

materieel. Indien het evenement plaatsvindt anders dan op de begane grond, dient er 

een (goederen)lift aanwezig te zijn. 

  

Indien het evenement plaatsvindt in openbare ruimten zoals bijvoorbeeld in een 

winkelcentrum, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een beveiligingsmedewerker 

vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek van onze medewerkers. 

 

Bij het evenement wordt het volgende meegeleverd: 

 

6 x original Playseats + 43”tv’s 
1 x Decor, maximaal 12 meter breed 
4 x 55” TV voor wachtend publiek**  
1 x geluid- en mediasysteem 
1 x afzetpaaltjes 
  

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor vrije, gratis parkeerplaats voor een vrachtbus 

(3,10 mtr hoog) in de directe omgeving van de locatie. 

 

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor onze medewerkers tijdens hun aanwezigheid op 

de eventlocatie en dient te zorgen voor consumpties en gebruik van een toilet.(gratis)  

 

 

DE DEELNEMERS 

Het evenement is bij wet geschikt voor alle deelnemers vanaf 3 jaar (Pegi 3).   

Voorwaarde voor het gebruik maken van de Playseats is dat de deelnemers in zittende 

houding de pedalen met de voeten kunnen bereiken. Indien dit niet het geval is, is het de 

medewerkers van de Ziva Events toegestaan om bezoekers van deelname uit te sluiten.  

Het gebruik maken van de Playseats met 2 personen (ouder met kind) is niet toegestaan.  

Voor de deelnemers is het niet toegestaan zelfstandig de instellingen van de race games 

te resetten en/of te wijzigen. Dit is uitsluitend voorbehouden aan onze medewerkers  



 

MULTI MEDIA 

Indien u gebruik wenst te maken voor het plaatsen van media op de aanwezige tv’s voor 

het wachtende publiek, zijn daar de volgende specificaties aan verbonden. 

• Alle multi media dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement 

binnen te zijn bij de Wonderland Entertainment Groep. 

• Films kunnen aangeleverd worden in elk formaat, behalve AVI. 

• Stilstaande beelden kunnen aangeleverd worden in alle gangbare formats.   

• Afbeeldingen of films met branche gerelateerde en/of concurrerende reclame 

kunnen worden geweigerd.   

• Elke film en/of afbeelding wordt meegenomen in de filmloop van de bestaande 

beelden waardoor uw multi media circa 1 x per 15 minuten zichtbaar is.  

• Indien beelden en/of films aangepast dienen te worden, wordt voor het 

produceren en/of DTP werk een bedrag ad € 55,00 per uur gerekend.  

 

WEDSTRIJDEN: 

Het evenement is in beginsel uitsluitend bedoeld als entertainment voor de deelnemers.  

Een wedstrijdelement kan worden toegevoegd onder de volgende voorwaarden: 

• Een wedstrijd is gebaseerd op “time to beat”.  

• Op een lichtkrant wordt de snelste tijd getoond + de naam van de snelste rijder.  

• Het toevoegen van het wedstrijdelement vergt een extra begeleider/presentator  

• Er is in de boekingsprijs van het evenement geen prijzenpakket inbegrepen. 

 

ADVERTEREN 

Advertenties waarin logo’s of de naam van onze sponsoren voorkomt, dienen vooraf te 

worden goedgekeurd. De advertentie, poster of commercial dient uiterlijk 3 weken 

voorafgaand aan plaatsing gemaild te worden aan de Wonderland Entertainment Groep.   

 

Binnen 3 werkdagen krijgt u van ons een returnmail met eventueel geredigeerde tekst, 

die daarna niet meer gewijzigd mag worden. De goedkeuring van tekst en gebruik van 

logo’s wordt gecontroleerd door de afdeling Communications van uitvoerende partijen en 

haar sponsoren.  

 

Indien u twijfelt of u aan onze voorwaarden kunt voldoen, verzoeken wij u contact op te 

nemen met de Wonderland Entertainment Groep waarop wij op zoek kunnen gaan naar 

een passende oplossing.  

 

 

 
 


