
 

 
 
 
 
 
 
Event Party Planner Services Proposal (Dutch) 
 
 
Scroll down to read the first part of this sample. When purchased, the complete sample is 
9 pages long and is written using these Proposal Pack chapters: 
 
 

Cover Letter, Title Page, Table of Contents, Samples, Company History, Services 
Provided, References, Policies, Back Page 
 

 
 
This sample was created using Proposal Pack Bubbles #3. In the retail Proposal Pack 
you get the entire collection of samples (including this one) plus thousands of editable 
templates for creating an unlimited variety of custom proposals and other business 
documents. 
 
 
Click here to purchase Proposal Pack Bubbles #3 
 
 
The sample below does not  include all of the sample’s content. The complete version is 
included in every retail Proposal Pack product and must be purchased to see the rest of 
the content and to get the editable Word format version. 
 
 
Read this article for more help - How to Write Your Proposal in a Foreign Language 

https://www.proposalkit.com/cgi-bin/checkout.cgi?pcode=514
https://www.proposalkit.com/cgi-bin/checkout.cgi?pcode=514
https://www.proposalkit.com/htm/how-to-write-a-foreign-language-proposal.htm


     

 

Dora Peeters 
Manager Personeelszaken 
Vincentius Ziekenhuis 
Hoofdweg 422 
3500 Hasselt  
 
 
Geachte mevrouw Peeters, 
 
Van harte bedankt voor het contacteren van Feestje Bouwen om het feest te regelen 
voor uw liefdadigheidsbenefiet. We zijn erg enthousiast deel te mogen uitmaken van dit 
belangrijke evenement en we zijn er zeker van dat we een smaakvolle en toch leuke 
avond kunnen bezorgen aan alle aanwezigen.  
 
In het kader van de planning ben ik 7 dagen per week beschikbaar, tussen 8u en 21u. 
Uw benefiet zal vlekkeloos gepland en uitgevoerd worden. Ik zal toezicht houden op het 
ganse evenement, en ik zal drie assistenten ter beschikking hebben om perfectie te 
verzekeren. Daarenboven hebben volledig getraind, professioneel opdienpersoneel, 
uitstekende catering opties, en ons eigen opstel- en afbraakpersoneel. We zullen uw 
muzikant boeken en we zullen de timing van de gebeurtenissen van de avond 
coördineren. En aangezien we weten hoeveel er kan steken in het vinden van donaties, 
bieden we u verder aan om al uw donaties te gaan oppikken vóór het evenement. We 
hopen dat dit u zal toestaan meer tijd te hebben om donateurs te vinden. Wat het restant 
betreft, is het enige, dat u nog dient te doen, goedkeuring geven voor het uiteindelijke 
feestpakket. Vanaf dat punt kunnen wij de rest plannen!  
 
Ons team kijkt er echt naar uit om te werken met Vincentius Ziekenhuis. Ik heb voo u 
onze lijst van diensten voorzien en meerdere voorbeeldthema’s/-pakketten, waarvan ik 
denk dat ze kunnen werken voor uw benefiet. Natuurlijk zijn deze ideeën enkel een 
startplatform. Ik zou dolgraag verder met u praten om van dit liefdadigheidsbenefiet een 
fantastisch succes te maken! Dank u. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Maartje Vanwegen 
Hoofdconsulente 
Feestje Bouwen 
03/270.00.35 
maartje@FeestjeBouwen.be 
www.FeestjeBouwen.be 
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Benefiet Vincentius Ziekenhuis 

OFFERTE 

Voorbereid Voor:  Dora Peeters 
Manager Personeelszaken 

 
Voorbereid Door:  Maartje Vanwegen 

Hoofdconsulente 
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GELEVERDE DIENSTEN 
 
Feestje Bouwen zal volgende diensten leveren aan het Vincentius Ziekenhuis. 
Prijszetting is gebaseerd op ons initiële gesprek en onderhevig aan verandering, 
afhankelijk van de uiteindelijke pakketten, geselecteerde opties en gastentelling. 
 

 Individueel Advies & Planning 

 
Maartje Vanwegen zal uw individuele consulente zijn, en zorgen voor al uw 
planningsbehoeften. Ze zal beschikbaar zijn voor vergaderingen van 8u tot 21u, 7 dagen 
per week. Adviesdiensten worden u gratis geleverd indien u een aanbetaling plaatst voor 
uw feest. 

 Versieringen en Opstelling 

 
Maartje zal toezien op het ontwerp, de versiering en organisatie van uw feestje. Ze zal 
ons organisatiepersoneel coördineren vóór uw feestje en de dag zelf van uw feestje om 
ervoor te zorgen dat elk detail geregeld is. Kies één van de 3 proefpakkketten hieronder 
voor €600. 

 Catering 

 
We zullen volledige catering-diensten leveren voor uw feest. Mochten we niet kunnen 
voldoen aan uw catering behoeften, zullen we derden hiervoor contracteren. Een buffet 
tot 25 personen komt neer op €300. 

 Open Bar 

 
We zullen gedurende 4 uur een open bar voorzien voor uw feest. Mochten we niet 
kunnen voldoen aan uw catering behoeften, zullen we derden hiervoor contracteren. Een 
super gestockeerde bar, voor 4 uur, tot 25 personen, komt neer op €475. 

 Muziek en Amusement 

 
We hebben ruime lijsten van de beste muzikanten, groepen en DJ’s. We zullen het 
contracteren en coördineren van uw muziek- en amusementbehoeften voorzien. Ons DJ-
pakket komt neer op €500. 

 Feest Gastheer 

 
Maartje zal uw feest bijwonen en erop toezien, samen met haar drie assistenten. Ze 
zullen zorgen voor mogelijke behoeften, waaraan tegemoet gekomen moet worden 
tijdens het feest, en ze zal de planning voor het amusement, de muziek en de veiling 
coördineren. Kostprijs is inbegrepen in het hierboven vermelde versieringspakket. 

 Afbreken en Opruimen 

 
Feestje Bouwen heeft zijn eigen mensen in dienst voor deze diensten. U hoeft zich geen 
zorgen te maken over de toestand van het gehuurde pand wanneer uw feestje afgelopen 
is. We zorgen voor alles. Kostprijs is inbegrepen in het hierboven vermelde 
versieringspakket. 
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VOORBEELDEN 
 
We hebben meerdere concept-thema’s toegevoegd, op basis van uw begrip van het 
project en de voorlopige evenementdatum van eind januari, begin februari. Deze 
thema’s dienen enkel ter illustratie en zijn niet bedoeld de uiteindelijke keuzes te zijn. De 
thema’s geven ons verlangen weer een sfeer van vrijgevigheid te creëren en om u een 
verkoopbaar evenement aan te bieden waarbij sponsors niet alleen veilingsitems zullen 
kopen, maar ook graag de ticketprijs zullen betalen die u bepaald heeft. We zullen nauw 
met u samenwerken om de laatste hand te leggen aan alle concepten voór het 
evenement. 

 Concept #1: Parijs 

 
Ons eerste concept brengt uw sponsors over naar een ontspannende Parijse avond. De 
sfeer wordt gemaakt door een verduisterde kamer, enkel verlicht met honderden draden 
met witte lichten en tafelkaarsen. Versieringen zullen zowel gezichtsbedrog, 
smeedijzeren accenten, ronde tafels met witte tafellakens en elegante tafeldecoratie 
omvatten. De veilingtafels zullen opgesteld worden met verhoogde schotels met kaas, 
wijn en gebakken broden, gebak en aardbeien, en een vijfgangen-diner zal traditionele 
Franse spijzen opvatten, zoals canapé’s, uiensoep, filet mignon en caramelcrème. Een 
strijkerskwarter zal de ganse avond lang spelen. Het thema van dit feest is gericht op 
romantiek en oude-wereld idealen, hierbij de sfeer opbouwend van zorgeloze 
ontspanning. 

 Concept #2: Marokkaans 

 
Ons tweede concept brengt uw sponsors over naar het extravagante en elegante 
Marokko. Panelen vol luxueuze stoffen in een veelvoud van texturen zullen gedrapeerd 
worden rond bamboeschermen en papieren verlichting in alle kleuren zal de kamer 
vullen. Gasten zullen een keuze kunnen maken tussen traditioneel zitten, of op de grond 
op Marokkaanse tapijten en kussens. De veilingtafels zullen opgesteld worden in de stijl 
van een Marokkaanse bazaar, met nagebootste tentschermen en prachtige tapisserie. 
Gasten zullen ook een keuze kunnen maken uit traditionele Marokkaanse spijzen, 
inclusief zeevruchten, curries en saffraanschotels. Het eten zal opgediend worden op 
kleurrijke schotels. Muzikanten zullen traditionele Marokkaanse muziek spelen, hierbij de 
sfeer van dit feest opbouwend tot eentje van extravagantie en plezier. 

 Concept #3: Mardi Gras 

 
Ons derde concept brengt uw sponsors over naar de totale feestsfeer van een Mardi 
Gras gemaskerd bal. Een grote zuilengang geflankeerd door pilaren, gedrapeerd met 
paarse, groene en gouden panelen zal de gasten ontvangen. Tafels zullen opzichtig 
versierd zijn in dezelfde kleuren, met nep gouden munten gestrooid over het tafellinnen 
en honderden paarse, groene en gouden ballonnen die het plafond verhullen. Verlichting 
wordt gevormd door gekleurde lichten, lichtkabels en een mengeling van papieren 
lichten. Gasten zullen maskers dragen en dansen op de muziek van een live jazz band. 
De veilingtafels zullen kleurrijk opgesteld worden, met overal gouden accenten en 
kolommen van linten op de achtergrond. Het eten zal onder bestaan uit Cajun gerechten, 
zoals jumbo garnalen en gumbo, en zal in buffetstijl opgediend worden. De sfeer van dit 
feest zal er eentje zijn van opwinding, energie en plezier, zonder de schunnigheden. 
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