
Oriënteren 
What to do? 

Je zoekt een vlotte en professionele 
partner die ontzorgt, meedenkt en 
jullie helpt bij het vormgeven van 
een unieke belevenis. Je vindt UP; 
een inspirerende locatie en een team 
dat een tikkeltje tegendraads is, en 
neemt contact op. 

De way UP naar jouw event

Let’s go    
akkoord op voorstel 

Jullie gaan voor UP! We ontvangen  
de getekende offerte graag digitaal 
retour en hebben een akkoord.  

het akkoord bevestigt de datum 
van jullie event     
graag ontvangen we  
ook eventuele factuureisen

Aanbetaling 
en restfactuur  

Je ontvangt van ons een 
aanbetalingsfactuur voor 85% 
van het totaalbedrag. Binnen 7 
dagen  voor het event, wanneer 
de aantallen en details definitief 
zijn, ontvang je de restfactuur.

Deadline  
7 blijft kleven   

Zeven dagen, Seven days,  
Sept Jours, Daar issie... 
De deadline! Uiterlijk vandaag  
laten jullie de minimum aantallen 
aan ons weten. 

Event   
sit back and relax 

Onze eventmanager ontzorgt zodat 
jullie lekker kunnen genieten.  
Alles is geregeld. Overal tevreden 
gasten die het naar hun zin hebben  
en een unieke belevenis ervaren.  
Geniet van jouw event!

Evaluatie    
en vervolg.. 

“ZO, dat was mooi! Wanneer mogen 
we weer?” We horen graag hoe 
jullie belevenis was. Naast de Tops, 
vragen we ook naar de Tips; hoe 
details eventueel anders kunnen. 
That’s our way UP.  
Graag tot de volgende keer!

Check, check  
dubbelcheck! 

14 Dagen voor het event ontvang 
je van ons een e-mail met het 
hele programma en bijbehorende 
details. Check deze dus goed.

Aantallen, dieetwensen    
en meer..   

‘’Hier ben ik weer, er komen nog 2 
mensen bij.’’ Wijzigingen kun je tot 7 
dagen voor het event, en tot 15% 
van het aantal deelnemers, aan ons 
doorgeven via e-mail. Passen we 
graag voor je aan.

Tot in details  
afstemmen op alle wensen 

Toch nog wat vergeten?  
Of nieuwe informatie? Geen 
probleem. We houden van korte 
lijntjes en reageren snel, zodat je 
een aangepast programma in je 
mailbox ontvangt.

Inspireren 
Visit UP 

Wij geloven in face-to-face contact.  
We plannen een locatiebezoek in om 
jullie wensen te definiëren en  
de mogelijkheden te laten zien.  
Je ontvangt van ons een vrijblijvend 
voorstel dat aan alle wensen voldoet,  
wij reserveren jouw plek en horen 
graag op korte termijn of we jullie 
komst definitief mogen maken.




