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SAMENWERKEN MET SFEERLAB VOOR UW FEEST

Willen jullie een onvergetelijk feest vieren naar aanleiding van een verjaardag, communie, lentefeest 
of gelijk welke andere reden?
Maak er een themafeest van! 
Je kan hiervoor een beroep doen op ons want de dag zelf wil je dit vieren met jullie geliefden en 
vrienden om jullie heen op een ontspannen manier vol plezier. Een dag die vlekkeloos verloopt en 
die onuitwisbare herinneringen voor het leven creëert. 

Sfeerlab helpt je om het perfecte decor te creëren voor dit feest. We toveren jouw loca  e om tot een 
aantrekkelijk decor binnen eenzelfde sfeer. Geen kartonnen borden of bekers bij ons, maar authen-
 eke & duurzame items die tafels en decors creëren waar de volwassenen minstens even enthousiast 

over zijn. 

Een WOW-eff ect: dat bezorgen we niet enkel jouw gasten, maar ook jou. Met mooi gedecoreerde 
dinertafels en met originele stukken & accessoires. We verzorgen een all-in feestervaring. 
Een verhaal dat klopt en dat het feestvarken zijn persoonlijkheden en interesses uitspreekt. Zo krijgt 
zij/hij een ervaring die blij   nazinderen.

In deze folder vind je formules voor zeer uiteenlopende thema’s  voor jouw themafeest terug. 
Laat uw feesteling kiezen en wij zorgen voor een onvergetelijke ervaring!
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ALICE IN WONDERLAND
Doet het verhaal van Alice in Wonderland je wegdromen over wilde avonturen en ontmoe  ngen 
met de gekste personages? Met dit decora  epakket kan je zelf op ontdekkingstocht in het meest 
crea  eve decor.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes/nap, vaasje met bloemen, Alice in Wonderlandaccent

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys in verschillende pastelkleuren, linnen serve  en in pastelkleur, goudkleurig 
bestek, vintage porselein

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, paddestoelen, konijntjes, klokjes, ‘Drink Me’ fl esjes, vaasjes met bloemen, theelichthou-
ders/kaarsen, spelkaarten, sleutels, theekopjes, vogelkooitjes...

EYECATCHER
Pijlenset Alice in Wonderland*
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FORMULE ZAAL ==> 220€*

• Inkom sleutelgat bewaakt door 2 hartensoldaten
• Paddenstoel XL
• Horloge XL
• 5 XL Speelkaarten met Alice in Wonderland Figuren 

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, salontafels gras, zitpoe  es gras, zitpoe  es pad-
denstoel, zitpoe  es in verschillende kleuren, vaasjes met bloemen, Alice in Wonderlandaccenten, 
sierkussens



6

      AMERIKA
New York, Las Vegas, The Wild Wild West... We Love America!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, vaasje met bloemen, Amerikaanse Tafelvlagje

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Blauw, linnen serve  en rood, Zwart mat bestek, hamburgermandje, Bord wit porselein, 
iconische sausjesfl esjes

TAFELDECORATIE
Rood wit geruit Tafellinnen, Amerikaanse tafelvlagjes, American Dinerservethouders, Bloemen in 
Mason Jars, Kaarsen / Theelichthouders

EYECATCHER
Pijlenset Amerikaanse steden*
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FORMULE ZAAL ==> 430€*

• Vrijheidsbeeld
• 2  x Zitbanken American Diner met 1 tafel
• Giant Sundae Ice Cream
• 3 metalen reclameborden

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, Sierkussens Amerikaanse Vlag, Rode en Blauwe 
zitpoe  es, Salontafels met Amerikaanse a  eeldingen, 
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AVONTUUR /  ONTDEKKINGSREIZEN
Ben jij een echte avonturier? Kan je niet wachten om de wereld te ontdekken en de wildste avonturen te bele-
ven? Met dit decora  epakket kan je de ganse wereld ontdekken!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, T-tafelhoes, plantje, minisafaridiertje

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Groen, linnen serve  en, houten onderborden, koperkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, wereldbollen, verrekijkers, mini safaridiertjes, tropenhelmen, olielampen, vaasjes met bloemen/
groen, theelichthouders/kaarsen...

EYECATCHER
Lifesize  jger & 3 Planten*

FORMULE ZAAL  ==>  220€*
• Inkom via loopbrug
• Lifesize krokodil
• Lifesize baviaan
• Klein afwerkingsmateriaal: Kra  en, varens, touwen, olielampen, ne  en...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es gras, zitpoe  es paddenstoel, palletsa-
lontafels, planten, sierkussens, safaridecora  e

ANIMATIE & SPELLETJES

• Samen met een expedi  eleider op zoek naar de schat in het domein (duur  jd +- 45min => 75€)
• Kindergrime thema Wilde dieren ==> 55€/u (1 grimeur) + transportkosten
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BALLERINA
Ben jij een prima ballerina?  Ben je helemaal dol op dansen, roze en elegante feestversiering? Dan is 
dit thema perfect voor jou

FORMULE RECEPTIE ==> 32,5€/tafel
Statafel, tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Glazen onderborden met gouden rand, roze serve  en afgewerkt met ballerinaschoentjes, goudkleu-
rig bestek, Waterglazen Fleur de Lys - Roze, vintage porselein

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, liggende ballerina’s, dansende ballerina’s, theelichthouders/kaarsen, vaasjes met bloe-
men...

EYECATCHER
2 x Sokkel met gouden stolp en ballerina*

FORMULE ZAAL ==> 150€*
• 2x Sokkel met Ballerina
• 4 x Zwaan met kroontje

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,,  zitpoe  es roze, salontafels met gouden onder-
stel, goudkleurige kussens, balletaccenten



10

BOERDERIJ
Een dierenlie  ebben en zot van het pla  eland? Dan is ons boerderijthema iets voor jou!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel hout, vaasje met bloemen, mini-boerderijdiertje

FORMULE DINERTAFELS = => 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Rood, houten onderborden, linnen serve  en, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, tafellopers rood-wit geruit, kaarsen, vaasjes met bloemen, olielampen, ...

EYECATCHER
* Lifesize Kalf

FORMULE ZAAL  220€*
• Lifesize Geit
• Lifesize Varken
• Broedkip & haan
• Lifesize Veulen

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, Strobalen met dekentje, zitpoefen, salontafels, 
Gieters & teilen
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      BOHO
Hou je van droogbloemen en een kleurenpallet in aarde  nten. Dan is ons BOHO-pakket echt iets 
voor jou.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, vaasje met droogbloemen

FORMULE DINERTAFELS ==> 22€/p

CATERINGMATERIAAL
Rotan Placemats, Linnen Servet in cognackleur, Koperkleurig bestek, Waterglazen Fleur de Lys - 
Geel

TAFELDECORATIE 
Tafellinnen of macramé tafellopers, Tafelstuk met droogbloemen, Vaasjes met droogbloemen, thee-
lichthouders/kaarsen

PHOTOWALL ==> 250€
• Prieel met macramé
• Vintage tapijt
• Peacockhair
• Bloemstuk met droogbloemen

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,,  zitpoe  es rotan, salontafels met gouden onder-
stel, BOHO sierkussens, Tapijten
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CANDYLAND
Ben jij ook zo dol op snoepgoed? Wat als je op jouw feest niet enkel veel snoep kan eten, maar als ook 
de ganse ruimte gevuld wordt met reuzensnoepen?

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS  ==> 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys in verschillende pastelkleuren, linnen serve  en in pastelkleuren,  goud-
kleurig bestek, glazen onderborden met gouden rand, vintage porselein

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, gele & roze Nic Nacs, snoepjes, candyladies, vaasjes met bloemen, potjes met echte snoe-
pen, theelichthouders/kaarsen...

EYECATCHER
2 reuze suikerstokken*

FORMULE ZAAL  ==>  170€* 
• Reuze IJsje
• Reuze lolly
• Hangende decora  e: lolly’s, suikerstokken, snoepjes...
• Peperkoekmannetje & - vrouwtje

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, kleurrijke 
zitpoe  es, salontafels met gouden onderstel, kleurrijke kussens, 
snoepaccenten
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CIRCUS
Circusdirecteuren, clowns & wilde dieren stalen vroeger de show  jdens een circusvoorstelling. En 
nu dus op jouw feest! Ben je helemaal dol op de magische sfeer van het circus waar acrobaten door 
de lucht vliegen, clows je aan het lachen brengen en wilde dieren je naar adem doen happen? Dan is 
deze formule perfect voor jou.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS   ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Placemats Circus, linnen rode serve  en, goudkleurig bestek, waterglazen Fleur de Lys - Geel

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vintage circusolifanten & - paarden, theelichthouders/kaaren, vaasjes met bloemen, 
goudkleurige circusballen, ...

EYECATCHER
• Welkomstbord: ‘It’s a circus in there’ met lifesize  jger*
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FORMULE ZAAL ==>  275€*

• 3 Vervormende spiegels
• Peep Trough: Leeuwentemmer
• Babyolifant met circuspak op circussokkel

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, circuspoe  es, rode, gele en blauwe poe  es, sa-
lontafels met gouden onderstel, sierkussens, circusdecora  e
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DINOSAURUSSEN
Een stoer feest met een levensechte dinosaurus en onheilspellende pootafdrukken op de grond...

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, plantje, dino

FORMULE DINERTAFELS

CATERINGMATERIAAL
Linnen serve  en, Waterglazen Fleur de Lys - Groen, houten onderborden, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellopers gras, stoeldecora  e dinosaurus rugstekels (op sommige stoelen), vaasjes met bloemen/
groen, theelichthouders/kaarsen, kleine dinosaurussen, ...

EYECATCHER
Lifesize Dinosaurus*

FORMULE ZAAL ==>  150€*
• 2 x Rotsblok
• 6 x Pootafdruk dinosaurus
• 4 x Planten (bananenplant, bamboeboom, oerwoudboom...)
• Houten kra  en & varens

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, salontafels gras, zitpoe  es gras, planten en cac-
tussen, sierkussens, dinodecora  e...
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      FESTIVAL
Hou je van muziek en van tuinfeesten? Dan is ons fes  valthema helemaal jouw ding!

FORMULE RECEPTIE ==> 32,5€/tafel
Statafel, vaasje met kleurrijke bloemen

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Groen, linnen serve  en, houten onderborden, koperkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen/groen, theelichthouders/kaarsen

EYECATCHER
Vlaggenset IbizaFlags*

FORMULE ZAAL  ==>  150€*
• Welkomstbord ‘Welcome to our fes  val’ + schildersezel
• Kleurrijke lampionnen
• 6 x Herdershaken met kleine Ibizafl ags

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es gras, kleurrijke sierkussens, kleurrijke 
zitpoe  es, palletsalontafels, planten/bloemen
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FIESTA TROPICAL
Een feest met tropische temperaturen! 

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, tropisch bloemstukje

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Geel, linnen serve  en, rotan placemats, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, verrekijkers, ananassen, papegaaien, tropenhelmen, olielampen, vaasjes met bloemen/
groen, Monsterabladeren...

EYECATCHER
Lifesize gorilla met plant*

FORMULE ZAAL  ==>  275€*
• Inkom via loopbrug & kaaiman
• Lifesize fl amingo
• 2x TIKI beeld
• 3 Planten
• Klein afwerkingsmateriaal: Kra  en, varens, touwen, olielampen, ne  en...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es tropical, Groene zitpoe  es Europallet 
salontafels, Planten, Sierkussens, Bananenplanten
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FILM & HOLLYWOOD
Hollywooddiva of steracteur? Wij toveren jouw loca  e om tot het ul  eme fi lmgala. Ga je award 
maar ophalen en geniet van alle aandacht!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel,  Tafelhoes, vaasje met bloemetjes

FORMULE DINERTAFELS ==> 18€/p

CATERINGMATERIAAL
Glazen onderborden met gouden rand, linnen servet, goudkleurig bestek, 
Waterglazen Fleur de Lys - Geel

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, klapbordjes, fi lmspoeldozen, fi lmspoelen, vaasjes met bloemen, theelichtjes, kaarsen

EYECATCHER
2 Oscarbeelden*

FORMULE ZAAL ==>  250€*
• Welkomstbord ‘VIP only’
• 10 Hollywoodsterren
• Rode loper met goudkleurige afzetpaaltjes (5m)

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,  zitpoe  es zwart met gouden onderstel, salonta-
fels met gouden onderstel, goudkleurige kussens, Make-upspiegel
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  GREAT GATSBY / GEMASKERD BAL
Het meest mysterieuze feest... Alle gasten zijn uitbundig, maar wie zit er achter die maskers ver-
scholen?

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Tafelhoes, vaasje met bloemen, maskertje

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Geel, linnen serve  en, glazen onderborden met gouden rand, goudkleu-
rig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, centerpiece met ooievaarsveren, parelke   ngen, maskertjes...

EYECATCHER
2 x sokkel Great Gatsby met centerpiece ooievaarsveren

FORMULE ZAAL  ==>  235€*
• Welkomstbord Roaring Twen  es: ‘Welcome to the party’ op goudkleurige schildersezel
• 2 x Vene  aans masker L
• 2 x Wand Great Gatsby met masker

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Salontafels met gouden onderstel, zwarte zitpoe  es, goudkleurige sierkussens, maskertjes, zwarte 
fauteuils, ..
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JUNGLE

We gaan op safari naar de jungle en ontmoeten er de wildste dieren!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, Plantje, minisafaridiertje

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Groen, linnen serve  en, houten onderborden, koperkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, wereldbollen, verrekijkers, mini safaridiertjes, tropenhelmen, olielampen, vaasjes met 
bloemen/groen, theelichthouders/kaarsen

EYECATCHER
Inkompoort ‘Safari Lodge’*

FORMULE ZAAL  ==>  275€*
• Lifesize Leeuw
• Lifesize oerang-oetan
• 4 planten
• Klein afwerkingsmateriaal: Kra  en, varens, touwen, olielampen, ne  en...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es gras, zitpoe  es tropical, palletsalonta-
fels, Planten, Sierkussens, safaridecora  e
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LEGER
Jij wil het stoerste feest aller  jden geven? Dan is ons legerthema helemaal jouw ding.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met groen, Verrekijker 

FORMULE DINERTAFELS  ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglas Fleur de Lys - Groen, houten onderbord, linnen serve  en, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met groen, verrekijkers, handgranaten, kogels, olielampen, legerhelmen

EYECATCHER
Lifesize Soldaat

FORMULE ZAAL  ==>   240€  
• Lifesize soldaat
• Groene Legerkisten
• 4 Replica Houten kisten
• 2 Camoufl agene  en
• 2 Legerbrancards
• 5 Gasmaskers

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Comfortabele lounge,  groene kussens, salontafels gras, groene & zwarte zitpoe  es, vaasjes met 
groen, olielampen, legeraccessoires
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KERMIS
Jij wil het stoerste feest aller  jden geven? Dan is ons legerthema helemaal jouw ding.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes/nap, vaasje met bloemen, snoepje

FORMULE DINERTAFELS  ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglas Fleur de Lys - kleur, onderbord glas met gouden rand, linnen serve  en, goudkleurig be-
stek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen, miniatuurreuzeradjes, snoepjes

EYECATCHER
Carrousel Paard

FORMULE ZAAL  ==>   240€  
• Welkomstbord Kermis
• Vervormende spiegels
• Spel: Blikgooien of eendjes vangen

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Comfortabele lounge,  kleurrijke kussens en zitpoe  es, Konijncarroussel
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MAFFIA

Vandaag mag je een schurk en crimineel zijn, want het is jouw maffi  afeest!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen rood, linnen serve  en, onderbord glas met gouden rand, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen/groen, theelichthouders/kaarsen, goudklompen, bankbilje  en, 
geweren...

EYECATCHER
Backdrop ‘Mugshot’

FORMULE ZAAL  ==>  220€*
• Stapel dynamietkisten & dynamietontsteker
• Bord houserules
• Silhoue  e moord
• Klein afwerkingsmateriaal: Kra  en, wijntonnen, goudklompen, jutezakken met dollartekens..

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Vintage zitbanken, zitpoe  es, salontafels, vintage telefoon, fototoestellen...
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     MIDDELEEUWEN
Terug naar de stoerste periode ooit? Omsingel je met ridders en kastelen!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel Wijnton, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS  ==> 17,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglas Fleur de Lys - Geel, zilver bestek, linnen serve  en, zilveren onderze  ers voor fl essen

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen, kandelaars met kaarsen, theelichthouders

EYECATCHER
Lifesize Harnas Ridder

FORMULE ZAAL  ==>   300€  
• 2 x reuzenkandelaar
• Lifesize harnas ridder
• Lifesize paard met zadel
• 2 x Houten wapenschild

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,,  grijze sierkussens, zwarte salontafels, schapen-
vachten, rieten stoelen
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OLYMPISCHE SPELEN

Hou je van je sport en droom je ooit op de Olympische spelen te staan? Vandaag kan je al een beet-
je van dit geluk proeven op jouw Olympisch feest!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen kleur, linnen serve  en, onderbord glas met gouden rand, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen, theelichthouders/kaarsen, medailles, ....

EYECATCHER
Olympische ringen

FORMULE ZAAL  ==>  €* (Prijs a  ankelijk van gekozen sport)
• Winnaarspodium
• Maatwerk: 3 items uit sport naar keuze

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Comfortabele loungebanken, poe  es met kunstgras, salontafels, sportkussens..
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PARIJS (keuze uit Parijse brasserie of Romantisch roze)
Dit lichtstad ofwel de meest roman  sche stad ter wereld. En dit allemaal op jouw feest!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemetjes

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL 
Waterglazen, linnen serve  en,  bestek
Inhoud volgens keuze Parijse Brasserie of Roman  sch Roze (beschrijving wordt doorgegeven op 
off erte)

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, Vaasjes met bloemen, Mini-eifeltorens

EYECATCHER
Eifeltoren XL*

FORMULE ZAAL  ==>  240€*
• 2 roze poedels
• 2 Parijse lantaarns

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Inhoud volgens keuze Parijse Brasserie of Roman  sch Roze (beschrijving wordt doorgegeven op 
off erte)



27

      PIRATEN
Ahoy maatjes, wij hebben alles in huis voor een echt piratenfeest. Let op! Geen landra  en toegela-
ten...

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, Plantje

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen doodshoofden, linnen serve  en, houten onderborden, koperkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, olielampen, vaasjes met bloemen/groen, theelichthouders/kaarsen, piratenfl essen, pira-
tenschepen, papegaaien

EYECATCHER
Pijlenset piraten*

FORMULE ZAAL ==>  300€*
• Welkomstbord: Beware of the pirates
• Inkom via loopbrug
• Lifesize piraat
• Piratenmast
• Piratenvlaggen
• Piratenschat met kaaiman
• Klein afwerkingsmateriaal: Kra  en, varens, touwen, olielampen...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,  palletsalontafels, zitpoe  es, vaasjes met bloe-
men,  sierkussens, piratendecora  e
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PRINSES
Ben jij een echte prinses?  Ben je helemaal dol op kastelen, roze en elegante feestversiering? Dan is 
dit thema perfect voor jou

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemetjes

FORMULE DINERTAFELS ==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Glazen onderborden met gouden rand, Roze serve  en afgewerkt met minikroontjes, goudkleurig 
bestek, waterglazen Fleur de Lys - Roze

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, Miniprinsessen, kroontjes, vogelkooitjes, vaasjes met bloemen, theelichthouders/kaar-
sen, sleutels, diamanten...

EYECATCHER
2 Reuze rozen*

FORMULE ZAAL ==>  150€*
• 2 x Sokkel met gouden stolp en prinses
• Sokkel met reuze rozenbloemstuk
• 4 x Zwaan met kroontje

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es roze, salontafels met gouden onderstel, 
goudkleurige kussens, prinsesdecora  e, tafellampjes
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RUIMTE
Dit feestje is ‘out of this world’. Samen verkennen we de eindeloze galaxy...

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemetjes, Sterretjes

FORMULE DINERTAFELS ==> 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Geel, linnen serve  en,  placemats ruimte, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen, rake  en, sterren, astronautenhelmen...

EYECATCHER
2 lifesize aliens*

FORMULE ZAAL  ==>  325€*
• Raket Nasa
• Lifesize Astronaut
• Hangdecora  e: sterren & Planeten

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, zitpoe  es blauw, salontafels met gouden onder-
stel,  sierkussens, ruimtedecora  e
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SUPERHELDEN
Decora  e voor een echt heldenfeest. Superman, Spiderman, Batman, Iron Man, Wonder Woman, 
Catwoman.... There is a superhero inside all of us, we just need the courage to put on a cape!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemetjes, Superheld
 
FORMULE DINERTAFELS ==> 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Rode, gele & blauwe waterglazen, linnen serve  en afgewerkt met superheldenlogo’s, zwart bestek, 
wit porselein

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, minisuperhelden, theelichthouders/kaarsen, servetdecora  e superhelden, vaasjes met 
bloemen/groen

EYECATCHER
Lifesize Superheld (keuze uit: Spiderman, Batman
 of Iron Man)*

FORMULE ZAAL ==>  200€
• Lifesize Superheld (Keuze idem)
• Hangborden: BAM, BOOM, ZAP, POW, YEAH
• Superheroes pijlenset

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, sierkussens superhelden, salontafels, vaasjes met 
bloemen

• 
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          SPROOKJESBOS

Hou je van het mysterieuze bos, met al zijn sprookjesach  ge wezens... Vandaag ben jij het meest 
gevierde wezentje van allemaal!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemen/eenhoorn

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen groen, linnen serve  en, houten onderbord, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, graslopers, vaasjes met bloemen, theelichthouders/kaarsen, paddenstoelen, diertjes ....

EYECATCHER
Backdrop Sprookjesbos

FORMULE ZAAL  ==>  220€* 

• 2 x Reuzenbloem
• 4 x planten/Dennenbomen
• Paddenstoel XL
• Afwerkingsmateriaal: grasma  en, vijverbrugje, grassen...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Comfortabele loungebanken, poe  es in de vorm van paddenstoelen, salontafels kunstgras, sprook-
jesdieren...
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          UNICORN / RAINBOW

Alleen maar liefde, plezier en eenhoorns op jouw feest!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemen/eenhoorn

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen verschillende kleuren, placemats eenhoorns, linnen serve  en verschillende kleuren, 
onderbord glas met gouden rand, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, vaasjes met bloemen, theelichthouders/kaarsen, eenhoorns, ....

EYECATCHER
Lifesize eenhoorn met 3 voedselzakken

FORMULE ZAAL  ==>  300€* 

• Ballongarland 2,5m in pastelkleuren
• Spel : Prik de eenhoorn
• Welkomstbord

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Comfortabele loungebanken, poe  es in regenboogkleuren, pastelkussens, salontafels, ...
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URBAN / UNDERGROUND / SKATE
Niemand zo stoer en hip als een skater in the city. 

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel olievat, succulent

FORMULE DINERTAFELS = => 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen kleur, Placemats brickwall met skatesilhoue  e, linnen serve  en, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, kaarsen, vaasjes met bloemen/Succulenten, skateboarden...

EYECATCHER
* Grafi   spuitbus XL

FORMULE ZAAL  280€*
• Backdrop: Brickwall met graffi   
• Heras hekken met warning sign
• Skateboard
• Stapel autobanden

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, jeanskussens, zitpoefen, salontafels, brandweer-
pomp
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VOETBAL
Hevige supporter van de Rode Duivels of een ploeg uit onze na  onale reeksen? Of ben je zelf een 
spor  ef voetballer? Maak van voetbal het thema van jouw feest!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafeltop = voetbalveldje

FORMULE DINERTAFELS = => 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Waterglazen Fleur de Lys - Groen, linnen serve  en met voetbalservetringen, Placemats voetbalvel-
den, onderze  ers glazen voetbal, zwart bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, kaarsen, Vaasjes met bloemen,
 minivoetballen 

EYECATCHER
Pijlenset eerste klasse clubs*

FORMULE ZAAL  300€
• Lichtpaneel Silhoue  e voetballer
• Voetbalbar/buff e  afel, DJbooth...

 
excl. Masco  e favoriete ploeg (Prijs op aanvraag/Rechtenklaring) 

FORMULE: LOUNGE ==> 17.5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, salontafels gras, zitpoe  es gras, sierkussens, vaas-
jes met bloemen, voetbaldecora  e
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WAAR IS WALLY
Haal de avonturier in je boven en trek samen met Wally de wereld rond. Zoals steeds verliest hij  j-
dens zijn reis weer tal van spulletjes. Kun jij hem helpen ze te vinden? ...

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, Tafelhoes, vaasje met bloemetjes, Verrekijker 

FORMULE DINERTAFELS  ==> 20€/p

CATERINGMATERIAAL
Rode waterglazen, placemats ‘Waar is Wally-zoek-
plaat’, zwart bestek, wit porselein

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, Wally Brillen, wally mutsen, vaasjes met 
bloemen, fototoestellen, perkamenten, verrekijkers, 
sleutels, hondenbotjes 

EYECATCHER
Wally Kartonplaat Lifesize

FORMULE ZAAL  ==>   250€  
• Ballonguirlande blauw-wit-rood 
• Rood-wit-blauwe lampionnen

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens,  sierkussens, salontafels, vaasjes met bloemen, 
Wallyspullen
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     WESTERN
Yiiiihaaa! We are going to the wild wild west! Wilde paarden, uitgestrekte weilanden... Stoere cow-
boys & cowgirls het avontuur wacht op jullie in het wilde westen.
 
FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Houten statafel, cactus/succulent

FORMULE DINERTAFELS==> 18,5€/p

CATERINGMATERIAAL
Rode waterglazen, houten onderborden, linnen rode serve  en, koperkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Rood-wi  e tafelnappen of tafellopers, vaasjes met bloemen, olielampen, goudstaven, cowboyhoeden
...

EYECATCHER
Wegwijzers Wild Wild West*
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FORMULE ZAAL ==>  270€* 
 
• Paardenhek met zadel & oud karrenwiel
• 2 Cactussen
• Ingang Ranch afgewerkt met strobalen, ton, houten kra  en & olielamp
• 5 Dollarzakken

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats

Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, rotan poe  es, rieten loungestoelen, lederen 
loungestoelen, europalletsalontafels, sierkussens, cactusjes, westerndecora  e
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ZEE & STRAND
Een echte waterrat of een zonneklopper? Breng zee & strand naar jouw feest en geniet van de vakan-
 esfeer!

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, drij  aars met schelpen

FORMULE DINERTAFELS = => 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Tafellinnen, Waterglazen Fleur de Lys - blauw, rotan placemats, goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, kaarsen, Vaasjes met bloemen, vuurtorens, schelpen, fl oatballs... 

EYECATCHER
Pijlenset Beach*

FORMULE ZAAL  220€*
• Strandcabine met surfplank
• Oesterschelp XL
• Peep Trough Beachscène
• Klein afwerkingsmateriaal: schelpen, visnet, reddingsboei...

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, sierkussens in mari  em thema, Lampje Floatball, 
Vuurtoren, Blauwe zitpoefs, salontafels...
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1001-NACHT
Geen regio zo sfeervol als het Midden-Oosten. Wij brengen de sprookjesach  ge se   ng op jouw 
feest.

FORMULE RECEPTIE ==> 32€/tafel
Statafel, tafelhoes, vaasje met bloemen

FORMULE DINERTAFELS = => 18.5€/p

CATERINGMATERIAAL
Tafellinnen, waterglazen Fleur de Lys - Geel/Paars, Onderborden met gouden rand, linnen serve  en, 
goudkleurig bestek

TAFELDECORATIE
Tafellinnen, kaarsen, vaasjes met bloemen, Oosterse lantaarns en theelichthouders..

EYECATCHER
Olifant met Arabisch dekentje*

FORMULE ZAAL  280€*
• Arabische toegangspoort
• 1 waterpijp
• 1 set van 3 Oosterse lantaarns XL
• 1 Lifesize Tijger
• Schat van Aladdin met lamp

FORMULE: LOUNGE ==> 17,5€/zitplaats
Palletlounge met comfortabele zit- en rugkussens, Oosterse sierkussens , Marokkaanse salontafels, 
Oosterse Lantaarns
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OPTIONELE DIENSTEN
• MAATWERK: 

Naast deze standaardformules kunnen wij uiteraard ook volledig op maat werken. Een nieuw 
thema kan voor u uitgewerkt worden en de naam van de gevierde kan opgenomen worden in 
het stylingconcept. Indien u hierin interesse hee  , werken wij een concept en off erte voor u uit.

• EXTRA ZAALPROPS: 
Naast de props die inbegrepen zi  en in de formule zaal, hebben we nog heel wat leuke items in 
dit thema. Je vindt ze hier: h  ps://www.sfeerlab.be/verhuur 

• HUUR TAFELS, STOELEN, BARS & FOODSTANDS
Naast decora  e kunnen wij ook het nodige meubilair voor uw feest voorzien. 

• DECORATIE BUFFET
Ook uw eetstanden en/of dessertenbuff et kunnen ondergedompeld worden in het thema.

• PHOTOBOOTH/FOTOSETTING, ANIMATIE & SPELLETJES

• CATERING
Wij bevelen uw graag onze partner ‘Amuse Amusant’ aan om te voorzien in catering. Waar mo-
gelijk passen zij ook de gerechten en desserts aan volgens het thema. (www.amuse-amusant.be) 

• Via externe partners kunnen wij ook een loca  e, tent, drukwerk, springkasteel, live-muziek... 
voor u regelen. 
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VOORDELEN & VOORWAARDEN THEMAPAKKETTEN
VOORDELEN
• Financiële voordelen van pakke  en t.o.v. losse verhuur
• Professionele styling van uw feest
• Volledige afwerking tot in de details (vb. bloemen, kaarsen...)
• Opbouw inbegrepen in de vermelde prijzen

VOORWAARDEN
• Prijzen in deze brochure zijn excl. BTW
• Pakketprijzen enkel mogelijk met een minimum afname van 20 personen in de formule dinerta-

fels 
• Een verzonden off erte is 2 weken geldig. (zolang staan de materialen van het door u gekozen the-

ma voor u in op  e op uw feestdatum)
• Na goedkeuring van de off erte wordt minstens 75% van het vermelde aantal gasten aangere-

kend
• Defi ni  ef aantal personen dient ten laatste 10 werkdagen voor het feest doorgegeven te wor-

den
• Betaling van de factuur + waarborg dient te gebeuren voor levering
• Alle geleverde materialen zijn op huurbasis 
• Klant zorgt zelf voor de a  raak en zet de materialen klaar voor ophaling door Sfeerlab
• Breuken en tekorten worden gefactureerd
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EEN OFFERTE AANVRAGEN
Interesse in 1 van onze themafeestpakke  en?
Stuur een mailtje met volgende gegevens naar info@sfeerlab.be

• Naam Gevierde
• Datum feest
• Adres loca  e feest
• Soort loca  e (thuis/tuin/tent/feestzaal...)
• Keuze thema
• Aantal genodigden
• Keuze formules
 Recep  e
 Dinertafels incl. eyecatcher
 Zaal
 Lounge

• Keuze eventuele anima  e & spelletjes
• Keuze eventuele op  onele diensten (zie pag. 32)

Deze off erte is nog geheel vrijblijvend. Wanneer wij de off erte naar jou verzonden hebben, blijven 
de items 2 weken voor jou in op  e op de gekozen datum.
* Wanneer bepaalde items niet meer beschikbaar zijn op de gevraagde datum, voorzien wij een 
evenwaardig alterna  ef.
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Wij kijken er alvast naar uit een onvergetelijk 
feest voor u te creëren!

TIVA bvba
Sfeerlab

Sint-Elooistraat 41
9820 Merelbeke
www.sfeerlab.be
info@sfeerlab.be
BE0866.353.124


