
___________________

BEDRIJFSFEESTEN & 
EVENEMENTEN 2019

Habana beach  x ,zuiderstrand   x ,den haag - kijkduin
x info@habana.nl 



Geachte heer, mevrouw,

Habana Beach is ook een leuke, originele locatie voor voor een bedrijfsevenement, 
-feest, borrel of vergadering. Het strandgevoel zal indruk maken maken op uw 
collega’s en/of zakenrelaties en teambuilding bevorderen. Wij hebben een ruime 
keuze aan sportieve en avontuurlijke activiteiten. Afhankelijk van factoren als 
groepssamenstelling, grootte, doel en budget kunnen deze activiteiten worden 
ingezet voor uw beach-event.           
            
Habana Beach Business & Fun. De activiteiten op het strand houden meer in dan 
alleen sport; voor ieder individu, van jong tot oud, van rustig tot energiek; wij 
hebben voor ieder wat wils. Onze samenwerking met Flitz-events zorgt voor de 
totale invulling van uw beach-event; met een professioneel team staan wij garant 
voor een intense beleving van een onvergetelijke dag.

Geniet van de heerlijke gerechten, BBQ’s en buffetten die onze chef-kok voor u 
bereidt. Wij werken uitsluitend met dagverse producten.    

Habana Beach nodigt u graag uit voor een afspraak. We staan u graag persoonlijk 
te woord, mocht u na het  lezen van ons informatiepakket nog vragen hebben,
kunt u contact opnemen met Claudia Toussaint via 070-2050295 of 
via info@habana.nl .

Wij hopen u bij Habana Beach te mogen ontvangen en wij zullen ervoor zorgen dat 
uw event er één wordt  om nooit te vergeten.

Met vriendelijke groet, 
Habana Beach

Habana Beach Kijkduin
070-3238966 (Locatie)
070-2050295 (Kantoor ma-vr)
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DRANKEN & COCKTAILS 
Tijdens uw event is het een leuk idee om uw gasten/collega’s te verwelkomen met 
een welkomstcocktail!

Leuke welkomstcocktails zijn:
• Cava Castillon Perelada €  5,00 per glas
• Champagne € 69,50 per fles
• Prosecco €  5,00 per glas
• Kir Royale €  4,50 per glas
• Sangria €  3,50 per glas
• Sangria Cava €  6,50 per glas
(Ibiza style vers fruit+fles cava)

U kunt uw cocktails a la minute laten shaken! Keuze uit diverse cocktails, 
waaronder natuurlijk de classics zoals: mojito & caipirinha    

Cocktailbar plus shaker  v.a. €500,00 (*)
Cocktails  € 6,50 per cocktail
Virgin cocktails € 5,50 per cocktail

U kunt de cocktails ook afkopen, wij berekenen dan een toeslag op 
de eventuele drankafkoop.
(*) Voor €500,00 leveren we een coole cocktailbar met een 
flitsende bartender die de cocktails live voor u shaket!
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DRANKARRANGEMENTEN
U kunt de drankjes afkopen of op basis van nacalculatie in rekening 

laten brengen (turfsysteem). Als u kiest voor het turfsysteem hanteren 
wij de prijzen voor consumpties zoals op onze menukaart. (*)
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Drankafkoop-arrangement binnenlands (v.a. 50 personen) €25,00 p.p. voor 4 uur
Pakket: koffie, thee, bier van de tap, huiswijnen wit/rood/rosé, appelsap, jus 
d’orange, frisdranken (met uitzondering van energydrinks), binnenlands gedistil-
leerd (jenever, vieux, bessenjenever, port, sherry en martini).

Drankafkoop-arrangement buitenlands (v.a. 50 personen) €27,00 p.p. voor 4 uur
Pakket: koffie, thee, bier van de tap, huiswijnen wit/rood/rosé, appelsap,  
jus d’orange, frisdranken (met uitzondering van energydrinks), binnenlands- 
en buitenlands gedistilleerd (Jenever, Vieux, Bessenjenever, Port, Sherry, Martini, 
Bacardi, Gin, Wodka, Malibu, Whiskey,Amaretto, Tia Maria, Baileys).
 
Voor elk extra uur rekenen wij €6,00 per persoon
* Vanaf 50 personen is afkopen verplicht.
Bieren op fles, speciale whisky’s en speciale likeuren op nacalculatie.

 

RECEPTIE-ARRANGEMENT
Tijdens de receptie serveren wij een samengesteld assortiment drankjes en snacks. 

Receptie-arrangement: 2,5 uur binnenlands pakket plus 3 snacks en 
gemengde  nootjes op de tafels.

€19,50 per  persoon
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OPEN WIJNEN
Indien u uit alle open wijnen wilt kiezen berekenen wij €1,50 toeslag per persoon.

Onze open wijnen zijn:

WIT: rose:   

Fratelli Zuliani Sauvignon Blanc Fratelli Zuliani Pinot Grigio Blush
Veneto- Italie Veneto- Italie
Druif: Sauvignon Blanc  Druif: Sauvignon Blanc
Fris | peper | zomers | toegangelijk Blush | aardbeien | zalmroze | crispy

III Cigüeñas Verdejo Organic 
Vino de la Tierra Castilla – Spanje 
Druif: Verdejo 
Elegant | peer | specerijen | biologisch 

Masi Modello delle Venezie Pinot Grigio 
Veneto – Italië 
Druif: Pinot Grigio 
Fris | perzik | mineralig | intrigerend 
     
 

rood:
III Cigüeñas Tempranillo Organic
Druif: Tempranillo
Elegant | rood fruit | specerijen | biologisch

Bodega Norton Malbec Reserva 
Mendoza - Argentinië
Druif: Malbec
Vol | zwart fruit | viooltjes | harmonieus
     
 

RECEPTIE-ARRANGEMENT
Tijdens de receptie serveren wij een samengesteld assortiment drankjes en snacks. 

Receptie-arrangement: 2,5 uur binnenlands pakket plus 3 snacks en 
gemengde  nootjes op de tafels.

€19,50 per  persoon
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RECEPTIE, BORREL & 
FEESTAVOND HAPJES

Tijdens de receptie, borrel verjaardag of feest(avond) kunnen wij u diverse 
borrelpakketten aanbieden. Onze pakketten bestaan uit minimaal 6 rondes. 

U treft hieronder een aantal uitgewerkte mogelijkheden aan.

BUFFETTEN

BORRELMIX;
Nacho’s » Kaasstengels » Notenmix » Olijven
€3,50 persoon

BITTERGARNITUUR; 
Nacho’s» kaasstengels » Notenmix » Olijven » 3 rondes gefrituurde hapjes
€8,00 per persoon

DELUXE BITTERGARNITUUR; 
Olijven »Crudite (rauwkost) met Ras el Hanout dip» Bruschetta met tomaat/basilicum & 
Bruschetta  met carpaccio & truffelmayo» Wraprol met gerookte zalm, spicy chicken & 
pulled beef»  Bitterbal» Mini kaassoufle
€11,00 per persoon

COMBI-ARRANGEMENT; 
Olijven » Nacho’s» Bruschetta met tomaat/basilicum & Bruschetta met carpaccio & 
truffelmayo» Wraprol met gerookte zalm, spicy chicken & pulled beef»  Belly tray gevuld 
met o.a. mini saté, mini caprese, krokante gamba, mini bapao met Oosterse dip, bitterbal 
& mini puntzakje friet met truffelmayo 
€15,50 per persoon

STREEDFOOD-ARRANGEMENT
Gegrilde flanksteak met Beurre Noisette»  Mini pita gevuld met falafel» Spicy chicken-
wings» Soft taco gevuld met pulled beef» Mini runder hamburger» Mini pokébowl met 
gemarineerde zalm
€16,80 per persoon

TUSSENDOORTJES;
»2 stokjes kipsaté met gebakken uitjes, satésaus en stokbrood €8,50 per persoon 
»Pizza slices         €3,50 per persoon

NA AFLOOP….
»Frietje met €3,50 persoon
»Pizza slice €3,50 per persoon
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RECEPTIE, BORREL & 
FEESTAVOND HAPJES

Tijdens de receptie, borrel verjaardag of feest(avond) kunnen wij u diverse 
borrelpakketten aanbieden. Onze pakketten bestaan uit minimaal 6 rondes. 

U treft hieronder een aantal uitgewerkte mogelijkheden aan.

BUFFETTEN

BUFFET SEE YOU 

ITALIAANS BUFFET 

BUFFET ORIENTAAL 

BUFFET HABANA BEACH

» Biefstuk puntjes in stroganoff saus » Gebakken rijst met ui en gebakken ei 
» Kipsaté met satésaus, uitjes & emping » Gewokte noodles met knoflook en lente ui
» Aardappelsalade met rode bietjes » Gele vega curry met mango, pompoen & groenten
» Tomaat/komkommersalade » Rendang
» Zalmsalade » Tom ka kai soep
» Dikke frieten met schil » Mini pokébowl met zalm & tofu
» Luxe broden » Kippendijen in satésaus met uitjes & emping
» Diverse huisgemaakte sauzen » Sushi
  » Sambal goreng boontjes
€ 19,50 per persoon » Lauw warm dun gesneden Oosters rundvlees
  » Salade met soya boontjes, sesam taugé, lente ui, 
     komkommer, radijs & garnalen met een dressing
     van zure soya saus
  » Huisgemaakte atjar
  » Tropische verse fruitsalade
  
   € 31,50 per persoon

» Spaghetti carbonara  » Sashimi van tonijn en zalm
» Lasagne (rundergehakt) » Sushi (4 verschillende)
» Gevulde portobello’s » Papilloto van zalm met verse kruiden
» Entrecote met pesto en Parmezaan krullen » Knoflook garnalen
» Pizza’s » Kip in knoflook en kip in pindasaus
» Carpaccio salade » Entrecote met pesto en Parmezaan krullen
» Mozzarella/tomaat-salade » Tataki van rundvlees
» Italiaanse ham met meloen » Carpaccio
» Salade met pasta en truffel » Soepje
» Antipasti (vongole, gamba’s,  » Diverse groene salades (o.a. caesar en caprese)
  gegrilde groenten in knoflook,   » Pastasalade met tonijn
  vitello tonato) » Ciabetta met tapenade en aioli    
» Pastasalade met feta » Vitello tonato
  » Luxe broden met dips    
       
€30,50 per persoon  €32,50 per persoon

Onze buffetten zijn vanaf 20 personen.
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BBQ’S
Barbecueën en strand, dat hoort toch bij elkaar!? Lekker buiten op het strand 
met je voeten in het zand; onze koks verzorgen graag een uitgebreide BBQ.  

Onze BBQ’s zijn vanaf 20 personen.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

BBQ SEE YOU BBQ HABANA BEACH 
» Kipsaté met satésaus, uitjes & emping » Kipsaté met satésaus, uitjes & emping
» Gemarineerde kipkluifjes » Hamburger
» Hamburger » Bavette van US-Beef (rosé gebraden)
» Merquez-worst » Zalm  met citroen & beurre blanc
» Zalm filet met citroen & beurre blanc » Gamba’s in knoflook
» Tomaat/komkommer salade » Zalmsalade 
» Groene salade » Tomaat/komkommersalade
» Aardappelsalade met rode bietjes » Groene salade
» Caprese (tomaat/mozzarella) » Caesarsalade
» Pastasalade met tonijn » Aardappelsalade met rode bietjes
» Fruitsalade » Pastasalade met tonijn
» Maiskolf met gesmolten boter » Bulgur salade met feta, spinazie, lente ui 
» Diverse huisgemaakte  sauzen    Paprika,tomaten & mint
» Luxe broden » Caprese (tomaat/mozzarella)
  » Carpaccio      
  » Maiskolf met gesmolten boter

€ 24,50 per persoon » Fruitsalade 
*Extra friet €1,50 p.p. » Luxe broden     
  » Diverse huisgemaakte  sauzen

  €28,50 per persoon
  *Extra friet €1,50 p.p. 



9

BBQ’S
Barbecueën en strand, dat hoort toch bij elkaar!? Lekker buiten op het strand 
met je voeten in het zand; onze koks verzorgen graag een uitgebreide BBQ.  

Onze BBQ’s zijn vanaf 20 personen.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

» Kipsaté met satésaus, uitjes & emping 
» Bavette van US-Beef (rosé gebraden)
» Gemarineerde kipkluifjes
» Mini hamburgers   
» Zalm met citroen en beurre blanc  
» Gamba’s in knoflook
» Langoustines met spicy olie, 
   citroen & koriander
» Griekse gemarineerde lamskoteletjes
» Groene salade   
» Caesar salade met gegrilde kip   
» Tomaat/komkommer salade   
» Pastasalade met tonijn 
» Zalmsalade
» Bulgur salade met feta, lente ui, tomaten, 
   spinazie, paprika & mint   
» Caprese (tomaat/mozzarella)  
» Carpaccio
» Maiskolf met gesmolten boter
» Fruitsalade   
» Diverse huisgemaakte sauzen   
» Luxe broden
   

€33,50 per persoon
*Extra friet €1,50 p.p.

» Vis burger
» Zalm  met citroen & beurre blanc
» Gamba’s in knoflook
» Zalmsalade 
» Doradefilet ……
» Langoustines met spicy olie, 
   citroen & koriander
» Pastasalade met tonijn 
» Groene salade 
» Maiskolf met gesmolten boter
» Bouw je eigen runder hamburger 
   (voor de vleeseters)
» Fruitsalade 
» Diverse huisgemaakte sauzen
» Luxe broden

€ 31,50 per persoon
*Extra friet €1,50 p.p.

BBQ SURF ‘N TURF De bijna vis BBQ 
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MEERGANGEN DINER
Bent u op zoek naar een locatie voor een heerlijk diner? Dan is Habana Beach 

de juiste locatie! Hieronder volgen een aantal voorbeeld menu’s. 
Natuurlijk kunnen we ook een menu op maat met u samenstellen:

3 gangen menu (optie 1)      € 28,50 pp
Voorgerecht: Gamba’s al ajillo of Carpaccio
Hoofdgerecht: Saté van kippendijfilet met atjar, kroepoek en friet of Fish & Chips 
van kabeljauw met tartaarsaus
Nagerecht: Koffie/thee met bonbons

3 gangen menu (optie 2)      € 37,50 pp
Voorgerecht: Carpaccio (biologische rund) of Gamba’s al ajillo 
Hoofdgerecht: Hele dorade uit de oven met citroen en verse kruiden of
Bavette/flank steak(200gram) of Roti met kippendijfilet, aardappels, kousenband en ei 
Nagerecht: Petit grand dessert

4 gangen menu       € 39,50 pp
Voorgerecht: Carpaccio (biologische rund) of Gamba’s al ajillo of Pokébowl tonijn 
Tussengerecht: Champagne Spoom
Hoofdgerecht: Hele dorade uit de oven met citroen en verse kruiden of
Bavette/flank steak(200gram) of  Roti met kippendijfilet, aardappels, kousenband en ei 
Nagerecht: Petit grand dessert 

Vegetarische gerechten      € 34,50 pp
Voorgerecht: Vega poké bowl, Ceviche van groenten en fruit: Avocado, appel, ui, 
tomaat, mais en mini komkommer
Hoofdgerecht: Linzencurry Bombay of Pasta met truffelsaus met Parmezaanse 
kaas en een mix van paddenstoelen of Salade van gepofte bieten, met couscous, 
feta en hummus  
Nagerecht: 2 bolletjes ijs of een kopje thee of koffie

  Al onze meergangen diners starten met een amuse van onze chef!
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MEERGANGEN DINER
Bent u op zoek naar een locatie voor een heerlijk diner? Dan is Habana Beach 

de juiste locatie! Hieronder volgen een aantal voorbeeld menu’s. 
Natuurlijk kunnen we ook een menu op maat met u samenstellen:

NAGERECHTEN

GRANDE DESSERT     €9,50 per persoon   

Diverse ijssoorten van Florencia o.a. aardbei, chocolade & vanille   
Verse fruitsalade      
Mousse van pure chocolade      
Toren van slagroom soesjes met chocolade en caramel 
Assortiment van diverse kleine taartjes
Huisgemaakte Crème brûlée     

GRANDE DESSERT HABANA    €16,50 per persoon   

Diverse ijssoorten van Florencia o.a. aardbei, chocolade & vanille   
Verse fruitsalade      
Mousse van pure chocolade      
Toren van slagroom soesjes met chocolade en caramel    
Assortiment van diverse kleine taartjes
Huisgemaakte Crème brûlée
Omelet Sibérienne
Kaasplankje met bijpassend garnituur       

IJSKAR       Prijs op aanvraag   

Wij regelen een ijskar die langskomt.Kies zelf de verschillende ijssmaken!
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LUNCH

» Luxe broden o.a.: landbrood, vloerbrood, 
   desembrood, pompoenbrood   
» Roomboter- en chocoladecroissants    
» Zoetigheden       
» Luxe kaas en vleeswaren
» Gekookt eitje  
» Verse fruitsalade       
» Komkommer en tomaat      
» Eiersalade
» Kipkerriesalade       
» Tonijnsalade       

€16,50 per persoon

» Prosecco bij ontvangst
» Soepje 
» Luxe broden o.a.: landbrood, vloerbrood, 
  desembrood, pompoenbrood
» Roomboter- en chocolade croissants
» Zoetigheden
» Luxe kaas, vlees- en viswaren
» Kroket
» Caprese (tomaat/mozzarella)
» Scrammbled eggs
» Eiersalade
» Filet american 
» Tonijnsalade
» Bulgur salade met feta, tomaat, lente ui, 
   paprika, spinazie & mint
» Carpaccio
» Wraps met carpaccio & tonijn
» Luxe mini taartjes
» Crème brûlée
» Vers fruit

€20,50 per persoon

Eventueel ook als ontbijt
       

Lunch on the Beach 

Lunch de luxe
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LUNCH BUSINESS & FUN @ HABANA BEACH
Habana is ook een leuke originele, locatie voor een bedrijfsevenement ,

-feest,borrel of vergadering. Het strandgevoel zal indruk maken op collega’s en/of 
uw zakenrelaties en teambuilding bevorderen. 

Wij hebben een ruime keuze aan sportieve en avontuurlijke activiteiten. 
Afhankelijk van factoren als groepssamenstelling, grootte, doel en budget, kunnen 

deze activiteiten worden ingezet voor uw beach event. 

De activiteiten op het strand houden meer in dan sport alleen, voor ieder individu, 
van jong tot oud, van rustig tot energiek, wij hebben voor ieder wat wils. 

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Flitz-events. 
Zij verzorgen de activiteiten voor ons.

Onderstaand treft u een aantal mogelijkheden aan.
 

FEESTAVOND (ALL-IN)
 

Een gezellige feestavond aan het strand met heerlijke snacks. 
De avond is uit te breiden met een Beach BBQ of buffet. 

 • Welkomstdrankje bij binnenkomst
• Onze DJ zorgt voor de muziek
• Onbeperkt binnenlands gedistilleerd
• Nootjes, snacks en bitterballen
• Vanaf 60 personen 

Voor 4 uur uw feestavond volledig verzorgd   €31,50 per persoon 
Feestavond met buffet      €47,00 per persoon
Feestavond met beach-BBQ     €51,90 per persoon
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HOLLANDSE AVOND (ALL-IN)
Een gezellige oer-Hollandse avond aan het strand met heerlijke traditionele snacks. 

De Hollandse avond is uit te breiden met een Beach BBQ.

SALSA NIGHTS
Een exotische avond aan het strand met tropische muziek en heerlijke hapjes. 
Om de avond compleet te maken is het mogelijk om het feest uit te breiden 

met een Beach BBQ. 

HOSTESS
Om uw evenement net dat beetje extra te geven, is het mogelijk om hostessen 

in te zetten. Zij zijn een bijzondere verschijning en versterken de interactie tussen 
uw gasten op een kunstzinnige, hilarische of juist subtiele manier. 

• Kir Royale bij binnenkomst
• DJ, ouderwets gezellig met onze huis-DJ
• Onbeperkt binnenlands gedistilleerd
• Pinda’s, kaas, worst en bitterballen
• Tijdsduur: 4 uur (extra uur € 5,00 pp)

Vanaf 60 personen    € 36,50 per persoon
Hollandse avond met BBQ   € 55,50 per persoon

Salsa nights bestaat uit:     
• Exotische cocktail bij binnenkomst
• Onbeperkt open bar
• Activiteit (bijvoorbeeld: Limbo dansen)
• Luxe hapjes (warm en koud)
• DJ (latin & more)
• Vanaf 75 personen    

Prijs op aanvraag 
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DISC-GOLF
Disc Golf is een verfrissende variatie op golf en geschikt voor iedereen. In plaats van het 
balletje en de club is het zaak dat u met uw team de professionele frisbee in de pole hole 
weet te gooien. Het doel is om met uw team in zo weinig mogelijk pogingen de pole holes 

te bereiken. 

BOUNCE HOCKEY 
 

Bounce hockey is een ludieke sport en wordt gespeeld met reuzen-wattensticks. 
Hockey ervaring is niet vereis, waardoor werkelijk iedereen mee kan doen. 

Dit teamspel vraagt enige conditie en sportiviteit, maar staat garant voor heel veel fun 
en teamspirit. 

BOEREN-BEACHGOLF
 

Maak kennis met de inmiddels mateloos populaire sport boerengolf op het strand! 
binatie voor een leuke dag uit!

Na een korte uitleg over hoe je boerengolf moet spelen kunt u aan de slag. 
Natuurlijk maakt u gebruik van de speciale golf club en de speciale bal. Er is op het 

strand een parcours uitgezet met verschillende ‘holes’ die uw skills als echte boerengolfer 
zullen testen. Bent u degene die de minste slagen nodig heeft om aan het einde van het

parcours te geraken? 

SCHILDERWORKSHOP
 

Een goede samenwerking is bij deze workshop een vereiste en daarom een ultieme 
teambuilding activiteit. Samen met  collega’s maakt u één groot schilderij. Aangezien u 

het eindresultaat mee mag nemen, is het mogelijk om vooraf te bepalen aan welk thema 
het schilderij moet voldoen. Naast één groot schilderij, is het ook mogelijk om met kleinere 

groepjes te werken. Samen met een aan de kunstacademie afgestudeerde instructeur 
gaat u met de kwasten en diverse kleuren aan de slag. Komt u er niet uit, dan zal de

 instructeur u natuurlijk op weg helpen!

GPS-DROPPING KIJKDUIN
 

Bent u avontuurlijk ingesteld? Dan is een GPS tocht iets voor u! De nieuwste vorm 
van wandelen met avontuur is een GPS –tocht en is geschikt voor jong en oud, groot en 

klein. De GPS-tocht wordt gelopen met verschillende teams, elk team wijst een captain aan. 
Na een korte maar bondige uitleg over het gebruik van de GPS-apparatuur kan de tocht 

beginnen! Teambuilding, communicatie en een beetje creativiteit behoren tot de benodigde 
vaardigheden om de tocht tot een succes te volbrengen.
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BEDRIJFSUITJE/TEAMBUILDING 
VIA FLITZ-EVENTS

Wilt u het bedrijfsuitje deze keer anders aankleden? Of wilt u uw vergadering afsluiten? 
Habana en zijn partners zorgen voor een onvergetelijke dag. Samen met u stellen 

we een leuk programma samen. Een greep uit het aanbod: 

VLIEGEREN/POWERKITEN 
 

Powerkiten is dé uitdaging voor iedereen die houdt van strand en wind. Je leert 
de speciale vliegers op een veilige manier te besturen en natuurlijk een heleboel 
leuke trucjes! De vliegers zijn er in alle soorten en maten. De kleine vliegers zijn 
voor mensen die heerlijk willen ontspannen. De grotere vliegers zijn voor mensen 
die gaan voor het extreme en de kracht van de wind zelf willen ervaren. Wanneer 

u eenmaal de powerkite onder controle hebt kunnen we proberen een sprong te maken! 
Test hoe goed uw techniek is met bepaalde spelvormen. Wie maakt de grootste sprong? 

BE ROBINSON  
 

Expeditie Robinson, de unieke uitdaging. U waant zich op een plek waar overleven 
en competitie centraal staan. Het is het ultieme overlevingsspel aan de Noordzee, 

waarin teambuilding en spirit centraal staan. We verdelen de teams en het spel, met 
de verschillende proeven, kan beginnen!

Durft u de uitdaging aan? Onderdelen van Be Robinsons zijn: teamvlag maken,
 touwtrekken, XL Jenga, een katapult bouwen, waterrace of een bamboetoren maken 

of een hindernisbaan met primitief vuur maken! 

BEACHVOLLEYBAL 
 

Beachvolleybal is één van de bekendste activiteiten voor op het strand en bij uitstek geschikt 
als teambuildingsactiviteit. Wie staat er nou niet graag met blote voeten in het zand en
gezellig volleyballen met collega’s? Om de overwinning te behalen moet uw team goed 

samenwerken en de bal bij de tegenpartij binnen de lijnen op de grond proberen te krijgen. 
Beach volleybal is toegankelijk voor iedereen en een activiteit waar veel mensen plezier 

aan beleven.

De kosten en het tijdspad van een arrangement zijn afhankelijk van de diverse onderdelen 
en het aantal deelnemers. Voor prijs informatie van de activiteiten, neem een kijkje op 

de website van Flitz-events (www.flitzevents.nl).

We denken graag met u mee om een programma op maat samen te stellen.
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KINDEREN
Hoe gaan wij met de kids om? Uiteraard betaalt u voor de drankafkoop 
voor de kinderen een lager bedrag en natuurlijk behoren kindermenu’s

tot de mogelijkheden.

Drankafkoop kinderen tot 18 jaar
€15,50 voor 4 uur

Kindermenu’s (tot 12 jaar)
vanaf €8,50

BBQ-en de kinderen mee, 
dan betaalt u 50% van het bedrag ( tot 12 jaar)

Kinderen tot 3 jaar eten gratis.

VEGA’S
Laat het ons even weten.. Als iemand een allergie of vegetarische wensen heeft,

 dan horen wij dat graag, zodat wij hierop kunnen inspelen!

MUZIEK ENZO…
Natuurlijk kunnen wij bemiddelen voor een goede DJ of Band. Laat ons weten 

wat u zoekt en wij hebben de mogelijkheden… Prijs indicaties: DJ en Band.
*DJ’s v.a. €450,-

*Band v.a. €1.950,-

Wij stellen onze DJ-Booth beschikbaar voor €250,00
De DJ Booth bestaat uit 2 Pioneer CD 2000 nexus, 

Pioneer nexus-mixer en een RCF-geluidsset met monitors.
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SLECHT WEER
Het gebeurt gelukkig zelden, maar toch, slecht weer, wat dan? 

Habana Beach heeft met zijn te overkappen voorterras voldoende mogelijkheden 
om u bij slecht weer representatief te ontvangen. Open haarden, kaarsen en een

 hippe inrichting geven u een luxe gevoel. Uw event heeft niets aan kwaliteit ingeboet 
bij mindere weersomstandigheden. Eventueel besproken barbecues toveren we 

om tot een luxe buffet. 

CAPACITEIT
U bent bij ons welkom voor partijen van 50 tot 250 personen. 

Wij kunnen onze capaciteit vergroten door het terras te overkappen. 
Hier brengen wij extra kosten voor in rekening.

Bestedingsminimum 
Wij hanteren op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een bestedingsminimum. 

Informeer er naar.

BTW
Alle genoemde prijzen zijn exclusief  BTW.
Food en non-alcoholische drank 9% BTW.
Alcoholische drank en diensten 21% BTW.
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief  BTW.
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CONTACT- EN ADRESGEGEVENS 
Voor informatie en/of reservering kunt u contact opnemen met ons. 
Ons contactpersoon is Claudia Toussaint, te bereiken op het nummer: 
070-2050295 of stuur een mail naar info@habana.nl. 
Wij staan u graag te woord. 

Locatiegegevens:
Zuiderstrand 15
2584 ZZ Den Haag 

Postadres  
Westkapellelaan 224 
2554 BD Den Haag

Parkeren 
Parkeren in Kijkduin is geen probleem. Zowel bij de boulevard, op één van 
de parkeerterreinen als in de wijk kunt u gratis 
parkeren.

Route 

Met de auto
Eenvoudig te bereiken vanaf de snelweg.
U neemt afslag Den Haag Zuid en volgt de N211.
De N211 gaat over in de Lozerlaan, 
deze gaat weer over in de Kijkduinsestraat.
Als u de Kijkduinsestraat volgt komt u 
vanzelf op Kijkduin. Daar kunt u dan 
gratis uw auto parkeren.

Met openbaar vervoer
Habana is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
o.a. met bus 24, en 26 

 

 



Algemene leveringsvoorwaarden Habana Beach
Op al onze transacties zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing en verder 
onze aanvullende leveringsvoorwaarden. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissements-
rechtbank en de Kamer van Koophandel te Den Haag. Onze aanvullende leveringsvoorwaar-
den zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Door deze offerte 
te tekenen geeft u aan bekend te zijn met deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
Aanvullende leveringsvoorwaarden Habana Beach

• (Aan)betaling:
Indien akkoord verzoeken wij u vriendelijk de pagina: algemene voorwaarden Habana Beach 
getekend en de overige pagina’s geparafeerd aan ons te retourneren.  Verder ontvangt u een 
akkoord verklaring welke u na ondertekening aan ons retourneert. Hierop volgend doen wij u 
een aanbetalingsfactuur, van 70% van het offertebedrag toekomen. Dit bedrag moet uiterlijk 
21 dagen voor aanvang event voldaan zijn. Na event ontvangt u een eindfactuur. Hiermee 
verrekenen wij de aanbetaling. Het restant bedrag moet binnen 14 dagen zijn voldaan.

• Gastenlijst:
Uiterlijk vijf dagen alvorens uw bijeenkomst/event ontvangen wij per email het voor de fac-
tuur bepalende, definitieve aantal gasten welke op de bijeenkomst/event aanwezig zullen 
zijn. Het financiële risico, dat er op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn wordt 
gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van 
het definitieve aantal doorgegeven personen. Als er op de dag van uitvoering meer gasten 
dan opgegeven aanwezig zijn dan worden deze op basis van nacalculatie in de eindfactuur 
meegenomen.

• Annuleren:
Indien opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient hij:
 1) zulks per aangetekend schrijven aan ons mede te delen;
 2) zich in het sub 1 bedoelde schrijven bereid te verklaren om alle kosten voortvloeiende  
 uit door  ons ingevolge met derden gemaakte afspraken, welke niet of slechts gedeeltelijk  
 geannuleerd kunnen worden te betalen;
3) de brutowinstderving welke wij lijden ten gevolge van de annulering te vergoeden welke  
 als volgt wordt vastgesteld;
• bij annulering tot uiterlijk 21 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum:
  25% over het totale offerte bedrag
• bij annulering tot uiterlijk 10 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum:
  50% over het totale offerte bedrag
• bij annulering binnen tien dagen ten opzichte van de overeengekomen leveringsdatum:  
 70% van het totale offerte bedrag,. Directe kosten welke door ons ten gevolge van de 
 an nulering worden bespaard, zullen op het verschuldigde bedrag in mindering gebracht  
 worden. Indien bij het aangaan van een overeenkomst tussen de partijen geen exacte  
 prijzen voor de opdracht of een deel daarvan overeen zijn gekomen, gelden de prijzen die  
 voor de opdracht redelijk en gebruikelijk zijn. Het door de opdrachtgever aan ons
  opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.
Let op 
Na de eerste aanbetaling gaan opdrachtgever(s) automatisch akkoord met bovengenoemde 
UVH voorwaarden en onze Aanvullende leveringsvoorwaarden.

Overmacht
Habana Beach kan ten aller tijde de overeenkomst kosteloos ontbinden in geval van calami-
teiten, natuurrampen c.q andere omstandigheden waar zij geen invloed op heeft. 
(Opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling reeds betaalde bedragen)

Een verzekering voor uw bijeenkomst/event
Indien gewenst kunnen wij u vrijblijvend informeren over de gedekte risico’s van zo’n 
verzekering en u in contact brengen met een tussenpersoon.


