


CYCLING ZANDVOORT 
VOOR BEDRIJFSTEAMS

Cycling Zandvoort is een dag fietsplezier voor toppers en recreanten op de mooiste 
wielerbaan van Nederland. Er is een  8 uurs fietsrace waaraan je als vrienden-of 
bedrijfsteam kunt meedoen in estafettevorm, door elkaar af te wisselen.

Samen met je collega’s werk je 8 uur lang samen om tot een maximale prestatie te 
komen. Maar ook sportief ontspannen, goed eten en een hoop plezier beleven.
Wil je liever met meerdere mensen tegelijk fietsen kies dan voor de 4 uursrace. 
Probeer in deze tijd zoveel mogelijk afstand af te leggen. Tussendoor even 
binnenkomen, voor een pauze en verzorging van de inwendige mens is natuurlijk 
toegestaan.

ACCOMMODATIE

Voor het bedrijfsteam staat er een ingerichte pitbox ter beschikking. Hier kun jij samen 
met je teamgenoten ontspannen, je teamgenoten aanmoedigen (want deze fietsen 
letterlijk langs) eten en drinken en je weer voorbereiden op je volgeden fiets beurt
De pitbox is voorzien van een douche en een toilet en stroom aansluitingen.
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CYCLING ZANDVOORT 
CATERING
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Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Daarom is een 
goed verzorgde catering  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.
Tijdens de race is er een uitgebreide lunch voor de 
deelnemers van het bedrijfsklassement.

En als afsluiting is er na de wedstrijd een barbecue waar je 
met het hele team aan kunt deelnemen voor een gezellige 
nazit.



CYCLING ZANDVOORT 
OVERZICHT BEDRIJFSARRANGEMENT
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Voorstel:
➢ 4 startplaatsen per team;
➢ Ontvangst met een drankje;
➢ Apart bedrijfsklassement;
➢ 8 uur lang versnaperingen

(energiebars, snacks en drankjes);
➢ Uitgebreide lunch;
➢ Afsluitende barbecue;
➢ Persoonlijk stuurbord;
➢ Live tijdsregistratie;
➢ Unieke teambuildingsactiviteit;
➢ Fotografie van het evenement.
➢ Eigen pitbox

€ 950- excl. BTW per team

Maatwerk en met meer mensen meedoen
is natuurlijk mogelijk!

KOSTEN:



CYCLING ZANDVOORT 
MAATWERK 
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Maatwerk mogelijk!

Wilt u meedoen met meerdere teams? Of wilt u 
gebruik maken van een VIP-Box in plaats van een 
pitbox? Er kan maatwerk geleverd worden, passend 
bij de behoeften en de wensen van uw bedrijf.

Voor ideeën, maatwerk of even sparren kunt u 
contact opnemen met:

Alex Schuttert
alex@exventure.nl
+31 (0) 6 2001 7546

Meer informatie? Check:
www.cyclingzandvoort.nl
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