
Veelgestelde vragen kinderfeestjes - Olympia
Wie verzorgt het kinderfeestje?
De feestjes op Olympia organiseren wij in samenwerking met onze partners Gaaf! ver-
huur en Het Talentenhuis. De instructeur van het feestje is een medewerker van het 
Talentenhuis. Deze instructeurs zijn bevoegd en hebben ervaring met het lesgeven aan 
kinderen. Het Sportbedrijf verzorgt de locatie en Gaaf! verhuur verzorgt de rest, zoals 
materialen en de betaling. 

Hoe boek ik een kinderfeestje?
Gebruik het formulier dat je vind op onze site bij de verschillende kinderfeestjes. We 
controleren dan de beschikbaarheid van het veld en nemen binnen 4 werkdagen contact 
met je op om het feestje te bevestigen. Een kinderfeestje boek je uiterlijk 14 dagen van 
tevoren. 

Kan ik bij de locatie parkeren?
Op de buitenlocatie van Sportcomplex Olympia parkeer je gratis op het naastgelegen 
parkeerterrein; Olympiaweg 350 en loop je naar het witte hoofdgebouw met daarop de 
tribunes.

Kan ik het aantal kinderen nog wijzigen? Tot wanneer kan dit?
Tot 24 uur voorafgaand aan het feestje kan het aantal deelnemers tot maximaal 15 deel-
nemers nog gewijzigd worden door een e-mail te versturen aan info@gaafverhuur.nl. 
Bij aantallen boven de 15 zal er een extra instructeur moeten worden ingepland, daarom 
moet deze wijziging minimaal een week voorafgaand doorgegeven worden aan info@
gaafverhuur.nl. 

Wanneer moet ik het kinderfeestje betalen?
Met de bevestiging van Gaaf! verhuur ontvang je de factuur. De factuur wordt verzon-
den vanuit Gaaf! verhuur en kan worden voldaan met betaling per bank. Zorg ervoor dat 
het bedrag 3 dagen voorafgaand aan het feestje is voldaan. Mocht je toch liever contant 
betalen, dan is dit vooraf mogelijk bij Gaaf! verhuur. Neem dan contact op met info@
gaafverhuur.nl. Contant betalen is op locatie van het feestje niet mogelijk!



Kan ik het kinderfeestje annuleren?
Ja dat kan. Annuleer je uiterlijk 7 dagen van tevoren, dan is dit kostenloos. Bij een an-
nulering korter dan 7 dagen van tevoren, brengen we 50% van de kosten in rekening. 
Een kinderfeestje verzetten is natuurlijk een veel leukere optie en kan in overleg met 
Sportbedrijf Rotterdam. Een kinderfeestje boek je minimaal 14 dagen van tevoren. 

Waar moet ik mij melden op Sportcomplex Olympia?
In de bevestiging van het Sportbedrijf is aangegeven op welk veld het feestje wordt 
gehouden. De velden zijn makkelijk te herkennen aan de nummers. Een half uur van 
tevoren is de instructeur al op het veld aanwezig. Meld je op het veld bij de instructeur.

Mag ik eten en drinken meenemen naar het veld?
Je mag zelf eten en drinken meenemen. Het eten en drinken moet naast het veld of op 
het speciale ‘feestjeskleed’ genuttigd worden.
Zorg na afl oop van het feestje dat het veld weer netjes achtergelaten wordt.

Mag ik eigen versiering meenemen?
Jazeker, je mag versiering meenemen. Je kan een half uur voor het begin van het feestje 
het veld op. De instructeur is dan al op het complex aanwezig. Na afl oop van het feestje 
moet de versiering wel weer opgeruimd worden.

Kunnen de kinderen zich omkleden op Sportcomplex Olympia?
Minimaal een half uur van tevoren is de instructeur op het complex aanwezig. Meld je 
bij de instructeur en hij zal de toegang verlenen tot de kleedkamers en toiletten. 

Mogen er ouders/begeleiders mee het veld op?
Ouders en begeleiders zijn van harte welkom. Denk wel aan sportschoenen die geschikt 
zijn voor de buitensportvelden.


