
 
 

 

Veelgestelde vragen 
 

 

Speak UP, gewoon vragen 

 
Zijn er vaste rondetijden? 

Ja, alle activiteiten hebben vaste start en eindtijden.  Zo kan je na een activiteit 
makkelijk instromen bij een 2e of 3e activiteit. 

 
Mag ik zelf taart meenemen? 

Bij een kinderfeestje ja, wel graag zelf bordjes, servetjes, schoteltjes en vorkjes 
meenemen en weer mee naar huis nemen 

 
Mag ik andere consumpties meenemen? 

Nee, wij verkopen drinken en chips. Lunch of BBQ kunt u vooraf bestellen.  
 
Kan ik het aantal kinderen later nog wijzigen? 

Ja, tot zeven dagen voor aanvang van het feestje is dat geen probleem. Daarna 
kunnen er eventueel wel meer kinderen meedoen. Het aantal dat bij ons bekend 
is 7 dagen voor aanvang van het feestje wordt ook minimaal gefactureerd. 

 
Mogen we zelf activiteiten organiseren? 

Nee, u kunt rustig nog buiten of binnen zitten bij ons en de kinderen spelen nog. 
Echter zelf activiteiten organiseren zonder uitdrukkelijke toestemming van UP 
Events is niet toegestaan. 

 
Hoe lang voor de activiteit moet ik aanwezig zijn? 

Wij raden aan om 15 – 30 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te 
zijn. 

 
Is er plek om kadootjes uit te pakken? 

Ja, wij zorgen dat er een plek is om lekker te zitten en kadootjes uit te pakken, 
bij mooi weer buiten, bij minder weer binnen. 

 
 

  



 
 

 

Bubbelvoetbal 

 
Is Bubbelvoetbal gevaarlijk? 

Nee, Bubbelvoetbal is op zichzelf niet gevaarlijk. De kinderen krijgen een 
veiligheidsbriefing vooraf, als ze zich daar aan houden, zijn de risico’s beperkt. 
Zijn er speciale gezondheidsrisico’s meld dit dan altijd bij ons en bij de 
begeleider. 

 
Hoeveel kinderen mogen er mee doen? 

Bubbelvoetbal is geschikt vanaf 6 kinderen tot wel 500 kinderen tegelijk. 
 
Hoe lang duurt het Bubbelvoetbal kinderfeestje? 

Het Bubbelvoetbal kinderfeestje bestaat uit 75 minuten bubbel voetballen en 
daaromheen kunnen jullie natuurlijk nog limonade of chips bestellen en 
eventueel nog taart en cadeautjes bij ons doen. 

 
 

Room Escape 

 
Is de RoomEscape eng? 

Nee, het is niet bedoeld als spookhuis, echter maakt het vaak wel een indruk op 
kinderen om opgesloten te zijn. 

 
Moet er een volwassene mee naar binnen in de RoomEscape? 

Ja, om de kinderen op het gemak te stellen, de activiteit enigszins te begeleiden 
en voor de veiligheid vragen wij altijd dat 1 volwassene mee naar binnen gaat. 

 
Hoeveel personen mogen er in een RoomEscape? 

Maximaal 7 deelnemers, en bij kinderkamers dus 1 extra volwassene (7 
kinderen en 1 volwassene). 

 
Hoe lang duurt de RoomEscape? 

Maximaal 1 uur en enkele minuten uitleg vooraf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


