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Voor bedrijven hebben wij een aparte registratie.
Je kunt aan Cycling Zandvoort deelnemen met 8
collega’s als team.
Als bedrijfsteam doe je automatisch mee in de
toerklasse, maar er zal ook een apart
bedrijfsklassement worden bijgehouden, met de
daarbij behorende prijsuitreiking.
Binnen dit bedrijfsarrangement heeft je team
een vipruimte ter beschikking en 24 uur lang
catering, inclusief lunch, avondeten ontbijten en
genoeg versnaperingen.
Het inschrijven van een bedrijfsteam van
8 personen kost € 1500,-

Het bedrijfsarrangement in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 deelnemers per team
Ontvangst met drankje.
Vipruimte voor team.
24 uur lang versnaperingen
(energiebars, snack, drankjes)
Lunch.
Diner.
Ontbijt.
Fotografie via evenement.
Apart klassement.
Tijdsregistratie.
Champagne bij
prijsuitreiking.
Medaille bij finish

ACCOMODATIE VOOR
BEDRIJFSTEAMS.
Voor jullie als team staat er een eigen VIP room ter beschikking om
even te kunnen ontspannen in je eigen omgeving. Natuurlijk heeft u
de mogelijkheid om voor de deur op de vipgallerij, een uiting te hangen
of neer te zetten van jullie bedrijf.
Wij zorgen ervoor dat gedurende het evenement de VIP room voorzien wordt
van lekkere snacks en drankjes.
Dit alles wordt verzorgd door onze catering partner Bernies Bar & Kitchen.
Ook hebben jullie de beschikking over een pitbox, welke jullie delen met andere
teams. Hier kunnen jullie de fietsen en andere materialen neerzetten, welke jullie
nodig hebben voor de race.

CATERING.
BY BERNIES BAR & KITCHEN.
Wij zorgen ook voor de inwendige mens.
Daarom is de catering ook inbegrepen bij een
bedrijfsarrangement.
De catering wordt geheel verzorgd door Bernies
Bar & Kitchen. Dit restaurant vind je op de VIP
gallerij uitkijkend over de tarzanbocht.
Gedurende het evenement is het restaurant
natuurlijk ook open om samen met uw relaties te
genieten van een overheerlijke kop koffie en/of
een heerlijk gerecht.*

*deze kosten zijn niet inbegrepen in het arrangement.

Voor jullie staat er op de onderstaande tijden
een heerlijk buffet klaar:
Lunch : 13.00 - 15.00 uur
Diner : 18.00 - 20.00 uur
Ontbijt : 08.00 - 10.00 uur
Door deze ruime buffettijden hoeft
niemand uit het team een buffet te
missen.

BEDRIJFSARRANGEMENT
SAMENGEVAT
-

8 deelnemers per team
VIP room
Gedeelde Pitbox
Catering in de VIP room &
bij Bernies Bar & Kitchen
Live tijdregistratie
Persoonlijk stuurbord
Aandenken
Champagne bij de finish
Rechtenvrije foto's
Inschrijfgeld slechts € 1.500,-

facebook.com/CyclingZandvoort
facebook.com/CyclingZandvoort

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 via onze website:
www.cyclingzandvoort.nl
twitter.com/CyclingZvoort
twitter.com/CyclingZvoort
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