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BEDRIJFSARRANGEMENTEN



CYCLING ZANDVOORT 
VOOR BEDRIJFSTEAMS

Je kunt aan Cycling Zandvoort deelnemen 
met 8 collega’s als team. Samen met je 
collega’s werk je 24 uur lang samen om tot 
de beste prestatie te komen. Beslis een 
gezamenlijke tactiek, benut elkaars sterke 
punten en werk aan een hechtere band 
binnen het team!   

Binnen dit bedrijfsarrangement heeft 
je team een VIP-ruimte ter 
beschikking en 24 uur lang catering, 
inclusief lunch, avondeten, ontbijt en 
genoeg versnaperingen voor 
tussendoor.

Is 24 uur voor jullie te lang? Er is 
ook een 6 uurs race!



ACCOMMODATIE

Voor jullie als 24 uurs team staat er een VIP 
room ter beschikking om even te kunnen 
ontspannen in je eigen omgeving. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om hier je eigen branding op 
te hangen.

Gedurende de 24 uurs race wordt de VIP room 
voorzien van lekkere snack en drankjes. Dit 
alles wordt verzorgd door Bernie’s Bar & 
Kitchen.

Voor de 6 uurs race en 24 uurs race heb je 
beschikking over een pitbox, welke gedeeld 
wordt met een ander team. Hier kunnen jullie 
de fietsen en andere materialen neerzetten, 
welke jullie nodig hebben voor de race.



CATERING

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. 
Daarom is de catering ook inbegrepen bij een 
bedrijfsarrangement.

De catering wordt geheel verzorgd door Bernie’s
Bar & Kitchen. Dit restaurant vind je op de VIP 
galerij uitkijkend over de Tarzan corner.

Gedurende het evenement is het restaurant 
natuurlijk ook open om samen met uw relaties te 
genieten over een heerlijke kop koffie en/of een 
heerlijk gerecht*

*Deze kosten zijn niet inbegrepen in het 
arrangement



OVERZICHT 
BEDRIJFSARRANGEMENT 
24 uurs race
• 8 startplaatsen per team;

• Ontvangst met een drankje;

• VIP-ruimte voor het team;

• Apart bedrijfsklassement;

• 24 uur lang versnaperingen
(energiebars, snacks en drankjes);

• Catering met lunch, diner en ontbijt;

• Live tijdsregistratie;

• Persoonlijk stuurbord;

• Aandenken achteraf;

• Unieke teambuildingsactiviteit;

• Fotografie van het evenement.

Kosten: €1500,- excl. BTW per team



OVERZICHT 
BEDRIJFSARRANGEMENT 
6 uurs race
• 3 startplaatsen per team;

• Ontvangst met een drankje;

• Apart bedrijfsklassement;

• Gedeelde pitbox

• Catering met lunch & diner;

• Live tijdsregistratie;

• Persoonlijk stuurbord;

• Aandenken achteraf;

• Unieke teambuildingsactiviteit;

• Fotografie van het evenement.

• Kosten: €450,- excl. BTW per team



Contact

Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met 
de organisatie.

U kunt een e-mail sturen aan: Info@cyclingzandvoort.nl

Direct inschrijven?

Dat kan via de website:

www.cyclingzandvoort.nl

mailto:Info@cyclingzandvoort.nl
http://www.cyclingzandvoort.nl/

