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Mag ik me even voorstellen... Jerry van Dodewaard is de naam, beter bekend als Clown Zassie, Sjaak de Piraat en nog vele andere alter ego’s. En al ruim 12 jaar actief in het verzorgen van kinderentertainment op locatie bij bedrijven en particulieren. Van kinderfeest tot evenement, voor elke gelegenheid is er een oplossing als het kinderentertainment betreft. 

In dit informatiepakket vindt u alle informatie die u nodig heeft over mijn diensten. Van mijn kindershows tot de aanvullende diensten. 
Al het aangboden entertainment in deze brochure wordt gedaan vanuit eigen beheer. U zit dus voor deze diensten direct bij de bron en kan ik de kwaliteit van deze diensten optimaal waarborgen.

Mocht u na het bekijken van deze informatie nog vragen/suggesties hebben, neem dan gerust contact met mij op via één van op de laatste pagina vermelde telefoonnummers of andere mogelijkheden. 
Met vriendelijke groet, 

Jerry van Dodewaard,  
Clown Zassie Entertainment

2

Inhoudsopgave Even voorstellen...

Kindershows   3

Kinderfeestjes   6

Scholenarrangement  7

Ballonartiest   8

Steltloper   11

Seizoenskarakters / mascotte 12

Combinatie pakketten  13

Ballondecoratie   17

Prijslijst    18

Workshops    10

Aanvullende diensten  14



3

Ook mogelijk in het Engels!

Kindershows

Doelgroep: 3-10 jaar
Duur: 60 minuten
Benodigdheden:   
- 220 Volt stroomtoevoer
- Speelruimte 4x4x2.20 meter (BxDxH)- Opbouwtijd van minimaal 1 uur- Afbouwtijd van ongeveer 45 minuten

Aan te vullen met: 
- Ballonartiest Clown Zassie (per uur) - Schminkstand en/of schildermuur

Clown Zassie’s Kindershow biedt een groot assortiment in variatie, 

interactie en participatie. In een doldwaze show gevuld met diverse 

acts, jongleerintermezzo’s, goocheltrucs, dans, muziek en nog veel meer 

worden uw kleine gasten overal bij betrokken en mogen sommigen zelfs 

het podium betreden om te assisteren.

Clown Zassie werkt natuurlijk in het circus en omdat dat altijd op reis is 

weet hij ook veel van vakantie... wat je meeneemt, hoe je gaat. Op de 

een of andere manier zijn de kinderen het toch niet met Clown Zassie 

eens. 
Als Zassie vervolgens per se wil bewijzen dat hij het allemaal wel weet 

en zijn koffer erbij pakt om het even te laten zien, komen de kinderen 

helemaal los.

 Inbegrepen: 

 - Decor 
 - Professionele geluidsinstallatie (2x500 watt)

 - Alle benodigde materialen

 - 5x A3 promotieposter

 - 5x A6 promotiekaart

 - Digitaal fotomateriaal

 - Aanpasbaar standaard persbericht



Misschien wel de stoerste kindershow van Nederland!

Deze knotsgekke piratenshow, gespeeld door Sjaak de Piraat, neemt de 
kinderen mee in lessen over hoe je piraat wordt.
Dit alles gebeurt door middel van magie, muziek, dans, piraterij, interactie, 
schietoefeningen, gooien met zwaarden en het bereiden van een echte 
piratenmaaltijd. Uiteraard wordt alles op kindvriendelijke wijze met veel 
humor en publieksinteractie gedaan.
U zult zien dat zelfs de wat bangige kinderen al snel aan Sjaak’s lippen zullen 
hangen. 
 
Deze show is bovendien voorzien van een videopresentatie* (beamer en 
videoscherm inbegrepen). 

   Inbegrepen: 
   - Decor 
   - Videoscherm en beamer 
   - Professionele geluidsinstallatie (2x 500 watt)
   - Alle benodigde materialen
   - 5x A3 promotieposter
   - 5x A6 promotiekaart
   - Digitaal fotomateriaal
   - Aanpasbaar standaard persbericht

Doelgroep: 3-12 jaar
Duur: 60 minuten
Benodigdheden:   
- 220 Volt stroomtoevoer- Speelruimte 5x4x2.20 meter (BxDxH)- Opbouwtijd van minimaal 1 uur- Afbouwtijd van ongeveer 45 minuten

Aan te vullen met: 
- Ballonartiest Sjaak de Piraat (per uur) - Schminkstand en/of schildermuur
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*enkel wanneer lichtomstandigheden dit toelaten



Pepernoten

Parade

Pi Pa
De

De Pi-Pa-Pepernoten Parade is een interactieve kindershow speciaal gemaakt als 
voorprogramma waarbij de Sint direct na de show binnenkomt.

De Regel-Piet heeft dit jaar alles tot in de puntjes geregeld voor een super 
sinterklaasfeest: Sinterklaas heeft het adres, de Presentatie-Piet heeft goed 
geoefend met zijn show, het decor staat klaar, de kinderen komen binnen, 
alles in orde...Totdat blijkt dat Sinterklaas wel een adres heeft... maar het 
verkeerde adres, de Presentatie-Piet ziek is en de Regel-Piet in paniek de pakjes 
omgooit en er ook geen pepernoten blijken te zijn.

Gelukkig helpen de kinderen graag even mee om samen met deze onhandige 
Regel-Piet toch nog alles in orde te krijgen.
Een show vol met interactie, een pakjesstapel-wedstrijd, magie, een zeer 
onhandige Regel-Piet, muziek, dans, pepernoten en nog veel meer.

 Inbegrepen: 
 - Decor 
 - Professionele geluidsinstallatie
 - Alle benodigde materialen
 - Digitaal fotomateriaal
 - Aanpasbaar standaard persbericht

Doelgroep: 3-8 jaar
Duur: 60 minuten
Benodigdheden:   
- 220 Volt stroomtoevoer- Speelruimte 4x4x2.20 meter (BxDxH)- Opbouwtijd van minimaal 1 uur- Afbouwtijd van ongeveer 30 minuten*

*Dit zal deels uit zicht gebeuren zodat de Sint maximale aandacht kan/zal krijgen van de kinderen. 
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Speciaal voor kinderfeestjes zijn er aangepaste programma’s ontwikkeld. 
De programma’s zijn een combinatie van een aangepast stuk kindershow 
(zie kindershows) en ballonvouwen.  
Er zijn drie shows in twee varianten: kort en lang

De shows:
- Clown Zassie’s Kinderfeest
- Sjaak de Piraat’s Kinderfeest
- Kinderfeest met Jerry de Ballonheer

De programma’s: 
Het korte programma (1 uur): 
- +/- 45 minuten kindershow 
- +/- 15 minuten eenvoudig ballonvouwen (kleine figuren)

Het lange programma (2 uur):
- +/- 60 minuten kindershow 
- korte pauze voor de kinderen (drinken, snoepen, taart, e.d.) 
- +/- 45 minuten uitgebreid ballonvouwen (grote figuren)

Deze shows worden uitgevoerd zonder decor en geluid.

Aanvullende mogelijkheden:
- schminken (per uur) 
- piñata’s (diverse modellen en extra’s beschikbaar)

6

Kinderfeestjes

Ook mogelijk in het Engels!

Restricties op deze pakketten:

- uitsluitend binnen 90 kilometer vanaf Dordrecht
- maximaal 20 kinderen, weinig tot geen 
volwassenen
- uitsluitend voor privéfeestjes die thuis worden 
gegeven

Bij zalen en/of meer dan 20 kinderen en/of veel 
volwassenen zal een toeslag in rekening worden 
gebracht



Speciaal pakket voor scholen

Omdat het voor basisscholen lastig is een geschikte show te vinden voor 
zowel de onder- als bovenbouw is er het scholenarrangement. 

Dit houdt in dat de show twee keer opgevoerd zal worden. Eén voor 
de onderbouw, één voor de bovenbouw. Op deze manier kunnen beide 
doelgroepen worden benaderd op hun eigen niveau. En hoewel het in 
wezen dezelfde show is, zal deze toch heel anders overkomen op beide 
doelgroepen. 

U kunt voor dit arrangement kiezen uit:
- Clown Zassie’s Kindershow (60 minuten) 
- Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur (60 minuten)* 
- de Pi-Pa-Pepernoten Parade (45 minuten)

Voor dit arrangement geldt:
- Enkel geldig op schooldagen, tijdens schooltijden
- Beide shows op dezelfde dag
- Maximaal 45 minuten tussen beide shows
- Optioneel en tegen meerprijs ook de mogelijkheid van 3 shows
- Niet in vakanties of op feestdagen

*In dit arrangement geen videopresentatie 
** Niet bij de Pi-Pa-Pepernoten Parade

Inbegrepen:
- Decor
- Geluid
- Materialen
- 3x A3 promotieposter **
- 5x A6 promotiekaart **
- Digitaal fotomateriaal

Benodigd:
- Speelruimte van 4x4x2.20 m
- Opbouwtijd: 1 uur 
- Afbouwtijd: 45 minuten
- Stroomtoevoer 220 V. 
- Eenvoudig lunchpakket
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Ballonartiest
Ballonartiest Jerry de Ballonheer

Geen massaproducties van ballonhondjes, zwaarden en giraffes, maar 
unieke, kleurrijke en bizarre kunstwerkjes gemaakt van ballonnen.

Combineer dit met een flinke dosis humor, flair, snelheid en interactie en u 
heeft wat Jerry de Ballonheer u biedt: Top entertainment met ballonnen.

Jerry de Ballonheer is een heuse ballonkunstenaar: bijna niks is hem te gek. 
Stripfiguren, voertuigen, dieren, fantasiecreaties en meer. U kunt het zo gek 

niet bedenken of deze ballonartiest kan het maken!

Jerry de Ballonheer in uw bedrijfskleuren*

Het is mogelijk om Jerry de Balonheer uit te dossen in de kleuren van uw 
bedrijf (bij benadering). Jerry heeft namelijk giletjes en stropdassen in 

12 verschillende kleuren, waardoor er eindeloos veel combinaties kunnen 
ontstaan en Jerry dus prima kan aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.

Zo heeft Jerry de Ballonheer voor een Rabobank-filliaal een oranje/blauw 
kostuum aangetrokken, voor een Ikea-vestiging blauw/geel, voor een filiaal 

van Arke en tijdens het EK of WK ging hij geheel in het oranje.

*Rood is de standaard kleur, bij kleuren anders 

dan rood vervalt de hoge hoed

Tijdsduur: vanaf 1 uur**

Benodigd: ruimte om te werken, evt. 

kleedruimte

**Buiten 90 kilometer rond Dordrecht geldt 

een minimum afname van twee uur

De nadruk van de werkwijze ligt altijd op 

kwaliteit. Ik streef ernaar om op de leukst 

mogelijke manier de meest mooie creaties te 

maken. Hierdoor kan het bij grote groepen 

voorkomen dat niet iedereen een creatie 

krijgt.

Ook mogelijk in het Engels!
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Ballonartiest
Ballonkunst met een rubberen K!

Naast Jerry de Ballonheer zijn ook andere karakters van Clown Zassie 
Entertainment in te zetten als ballonartiest! Ook hierbij geldt dat u verbaasd 
zult staan wat er allemaal mogelijk is met ballonnen!
 
 Karakter mogelijkheden:  
   - Clown Zassie
   - Sjaak de Piraat
   - Jerry de Ballonheer
   - Kerstman*
   - Zwarte Piet*

Een ballonartiest is een ideale act op beurzen, recepties, openingen en 
markten: het is mobiel, kleurrijk, compact, indrukwekkend, en een echte 
publiekstrekker. 

Mocht u op zoek zijn naar een ander typetje/karakter als ballonartiest dan 
bovenstaande mogelijkheden: neem dan gerust contact met ons op. 

Wellicht kan ook dat door ons verzorgd worden!

* i.v.m. handschoenen zal bij deze kostuums 
de snelheid van het maken iets lager liggen 
en kunnen minder moeilijke figuren worden 
gemaakt 

**Buiten 90 kilometer rond Zwijndrecht geldt 
een minimum afname van twee uur

De nadruk van de werkwijze ligt altijd op 
kwaliteit. Ik streef ernaar om op de leukst 
mogelijke manier de meest mooie creaties te 
maken. Hierdoor kan het bij grote groepen 
voorkomen dat niet iedereen een creatie 
krijgt.

Ook mogelijk in het Engels!
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Workshops
Leuke, leerzame aanvulling op uw (bedrijfs)feest 

Bij Clown Zassie Entertainment kunt u ook terecht voor een aantal 
workshops. Deze workshops zijn in te zetten op bedrijfsfeesten, 

evenementen, teambuilding, vrijgezellenfeesten, en meer. En zijn in 
tegenstelling tot onze andere diensten meer gericht op volwassenen  

(met uitzondering van Zumbatomic).  

U kunt bij ons terecht voor de volgende workshops:
Workshop Ballonvouwen (vanaf 10 jaar)
Leer de beginselen van het ballonvouwen waarbij u uitgedaagd word om out-
of-the-box te denken, creatief te werk te gaan en samen te werken in een 
team om gezamelijk tot een eigen creatie te komen. 

Zumba Workshop (vanaf 14 jaar)
Ditch the workout, join the party! Zumba is leuk, engergiek en hip. Ervaar  
hoe leuk Zumba is tijdens deze workout vol Latijs-Amerikaanse klanken en 
leuke dansen. Plezier staat voorop, iedereen doet in zijn eigen tempo mee. 
Bewegen was nog nooit zo leuk! 

Zumbatomic Workshop (4-12 jaar)
Zumba voor kinderen! Eenvoudigere danspasjes, speelse liedjes en leuke 
dansjes. Zumbatomic is leuk, cool en krijgt de kinderen in beweging met hip-
hop, salsa, reageaton en meer. 

Ook mogelijk in het Engels!

Workshops hebben een tijdsduur van +/- 1 uur 
(Zumbatomic 45 minuten)

Alle benodigde materialen zijn inbegrepen
- Geluidset 
- Lichtset (Zumba & Zumbatomic) 
- Podium 3x2 meter (Zumba & Zumbatomic) 

Benodigd:
- Stroomaansluiting (220 volt) 
- Genoeg werkruimte 
- Tafels & Stoelen (ballonvouwen)
- Opbouwtijd van +/- 45 minuten



Entertainment op HOOG niveau

Stel: u bent op zoek naar iets wat de aandacht trekt en/of wat promotie 
kan maken voor uw bedrijf/evenement, of gewoon een publiekstrekker.

Maak gebruik van de steltloper en u zult zien dat iedereen, letterlijk, zal 
opkijken wat er nu weer voorbijkomt. Kortom: entertainment op hoog 
niveau.

Een steltloper kan ingezet worden om uw gasten op ludieke wijze te 
enterainen, om promotie te voeren, items uit te delen of als welkomstact 
bij de ingang van uw feest. 

Als steltloper zijn diverse kostuums mogelijk, o.a.: cowboy, piccolo, piraat, 
clown, nar, Zwarte Piet, Kerstman, Halloween griezel, etc. 
Op aanvraag kunnen in overleg ook andere kostuums worden verzorgd.

Tijdsduur: 4x45 minuten binnen 4 uur 
Kostuums: maximaal 2 per dagdeel
Benodigd: Kleedruimte, plafondhoogte minimaal 3 meter
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Loopfiguren
Ideaal voor promotiewerk!

Loopfiguren trekken de aandacht van uw jonge en oudere bezoekers.
De figuren lopen rond, delen flyers, promotiemateriaal, snoepgoed, fruit, of 
wat dan ook uit. 
Uiteraard gaan ze ook met iedereen die dit wil op de foto. 
 
Dit laatste is ook mogelijk om te verzorgen als “Meet & Greet” al dan niet 
met decor en/of fotograaf. Bij deze laatste optie worden de foto’s voor 
bepaalde tijd online gezet, voorzien van uw logo. 

Mogelijkheden en standaard uitdeelmateriaal:
- Paashazen (chocolade paaseitjes, 12 kilo)
- Sjaak de Piraat & Pablo Papegaai (lollies, 600 stuks)
- de Kerstman (kerstzuurstokken, 450 stuks)

Voor alle loopfiguren geldt:
- 4x45 minuten binnen 4 uur (bij warme dagen meerdere kortere sets)
- Pauze/kleedruimte benodigd
- Afwijkend uitdeelmateriaal op aanvraag
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Combinatiepakket Complete verzorging van kindervermaak op uw feest!

Alle diensten van Clown Zassie zijn met elkaar te combineren of zo complete oplossingen 
voor kindervermaak te creeëren voor grotere evenementen en locaties. 

Hier zijn enkele veelvoorkomende combinaties neergezet:

- Ballonartiest en steltloper (4 uur)
 2 sets ballonartiest, 2 sets steltloper

- Ballonartiest en suikerspinmachine (4 uur)
 uitdelen van balloncreaties en suikerspinnen

- Ballonartiest, suikerspinnen en schminkstand (4 uur) 
 uitdelen van balloncreaties en suikerspinnen, schminken van kinderen

- Sjaak de Piraat’s Piratendag (5 uur vermaak)
 - 2x Sjaak de Piraat’s Kindershow
 - 2x Sjaak de Piraat en Pablo Papegaai die lollies uitdelen
 - Piratenschminkstand met schminkster (5 uur)

- Clown Zassie’s Circusmiddag (5 uur vermaak)
 - 2x Clown Zassie’s Kindershow
 - 2x Ballonartiest Clown Zassie
 - Suikerspinmachine, onbeperkt uitdelen

- Steltenpiet / Goochelpiet Scholenpakket (3,5 uur vermaak)
 - Ontvangst van kinderen en Sinterklaas op schoolplein door piet op stelten 
 - Daarna klassenrondgang door goochelpiet, 15 minuten goochelact per klas
 Uitsluitend voor scholen tijdens schooltijden en in Sinterklaasperiode. 

Andere combinaties zijn uiteraard ook mogelijk! Informeer gerust naar de mogelijkheden.



Suikerspinmachine met bediening

De welbekende zoete lekkernij op een stokje is ook bij Clown Zassie 
Entertainment verkrijgbaar! Alleen de geur van deze smulattractie zal de 
mensen al doen toestromen.

Vanaf een minimum van twee uur kunt u onze suikerspinnenkar inhuren, 
compleet met benodigdheden en bediening. Onze medewerker zal 
gedurende de ingehuurde tijd onbeperkt suikerspinnen uitdelen aan het 
aanwezige publiek. Hierdoor heeft u zelf geen omkijken naar deze attractie.

De suiker die gebruikt wordt is normaal gesproken roze suiker. Het is 
echter mogelijk om andere kleuren in te zetten. Informeer gerust naar de 
mogelijkheden en eventuele kosten.

Deze attractie leent zich met name voor activiteiten met veel kinderen, 
denk hierbij aan wijkcentra, winkelcentra, braderieën, jaarmarkten en 
scholen.

 Tijdsduur: minimaal 2, maximaal 5 uur
 
 Benodigd: 
 - minimale doorgang van 80 cm breed
 - standruimte minimaal 2x2 meter
 - 220 volt stroomtoevoer

LET OP:  

Deze kar is groot en zwaar en kan hierdoor absoluut 

geen trappen op. Daarnaast is een minimum vrije 

doorgang van 80 cm. benodigd om de kist op zijn 

plaats te krijgen (meeste deuren zijn vaak slechts 70 

cm breed). Let hierop als u deze attractie boekt voor 

een binnenevenement!

Aanvullende diensten zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met een  
kindershow, ballonartiest, steltloper, workshop en/of loopfiguur.
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Schildermuur

Verven is toch wel iets wat de meeste kinderen leuk vinden. 

Het wordt helemaal leuk als dit mag op een megagroot 

schilderij van ongeveer 1.75 bij 2.50 meter!!!

Wat houdt het in: gedurende een periode van 4 uur mogen uw 

kleine gasten onder begeleiding zich helemaal uitleven op een 

speciaal op maat gemaakt doek. Het inkleuren van het doek 

gebeurt met kindvriendelijke verf.

Om ervoor te zorgen dat uw gasten en uw vloer niet (te) smerig 

worden, wordt de vloer netjes afgedekt met een zeil en krijgen 

de jonge kunstenaars een schort voor tegen het knoeien. 

Zo blijft uw locatie schoon en uw gasten ook. 

Zoals gezegd is het doek op maat gemaakt, denk hierbij aan 

uw logo of een tafereel dat gelinkt is aan uw bedrijf/vereniging 

van tevoren aangebracht op het doek. Uiteraard zijn ook 

thematische doeken mogelijk. Denk hierbij aan een doek in het 

teken van Sinterklaas, Kerst, Pasen, voetbal, enz.

Aan het einde mag u het door uw gasten gemaakte kunstwerk 

houden.

Tijdsduur: 4 uur 
Benodigd: - Ruimte van 4x3x2.20 meter

      - Opbouwtijd: 45 minuten 

      - Afbouwtijd: 30 minuten 

Schminkstand
Schminken is altijd een succes op grote feesten en evenementen. 
Kinderen (en soms ook volwassenen) vinden het vaak heerlijk om uitgedost te worden als een tijger, een clown, prinses, of...nou ja alles eigenlijk.

Deze attractie leent zich met name voor activiteiten met veel kinderen, denk hierbij aan wijkcentra, winkelcentra, braderieën, jaarmarkten en scholen.
Standaard met 1 schminkster, extra schminkster mogelijk tegen meerprijs (indien beschikbaar)
Tijdsduur: 4 uur 
Benodigd:  
- Een beetje water - Ruimte van 2x2 meter- Opbouwtijd: 45 minuten- Afbouwtijd: 15 minuten

Aanvullende diensten zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met een  
kindershow, ballonartiest, steltloper, workshop en/of loopfiguur.
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Mega 4-op-1-rij
Het klassieke familie en stratgie spel is te huur bij Clown Zassie in een mega formaat! Leuk als aanvulling op het entertainment op uw evenement, opening, actiedag, bedrijfsfeest, etc.  
 
Tijdsduur: duur van entertainment Benodigd:  - Ruimte van 2 x 2 meter      - Opbouwtijd: 5 minuten       - Afbouwtijd: 5 minuten 

Geluidset

Een geluidset nodig voor uw speech of achtergrondmuziek op 

uw (bedrijfs)feest? Ook hier kan Clown Zassie Entertainment in 

voorzien!
 
Capaciteit geluidset: 

 Spraak: +/- 150 mensen 

 Achtergrondmuziek: +/- 100 mensen

 Feest muziek: +/- 50 mensen 

Tijdsduur: duur van entertainment 

Benodigd:  - Stroomtoevoer (220 volt)

      - Opbouwtijd: 30 minuten 

      - Afbouwtijd: 15 minuten 

Afzetpaaltjes met koord

Ideaal om uw entree feestlijk te versieren of om een 
ruite af te zetten. Chromen plaatjes voorzien met rood 
velours koord.  Met twee paaltjes 
kan een afstand van 1,5 meter 
worden afgezet. 

Tijdsduur: duur entertainment

Knutseltafel

Wanneer u nog net even dat extra beetje wilt aanbieden voor uw kleine gasten kan Clown Zassie een knutseltafel verzorgen. 
WIj nemen dan allerlei dingen mee: stiften, potloden, bouwplaten, kleurplaten, vouwblaadjes, nietjes, touw, lijm: kortom alles wat nodig is om leuk en creatief aan de slag te gaan. Ook een tafel en twee banken.Er kan met begeleiding ook in thema geknutseld worden: sinterklaas, kerst, moederdag, dierendag, etc. 

Tijdsduur: 
Onbemand: duur entertainment Begeleid: 4 uur

Aanvullende diensten zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met een  
kindershow, ballonartiest, steltloper, workshop en/of loopfiguur.Aanvullende diensten
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Voor een extra feestelijk tintje aan uw feest

U heeft een opening, open dag, of een ander evenement en u wilt het eens 
extra feestelijk aankleden...DAT KAN!

In combinatie met een show, ballonartiest, loopfiguur en/of steltloper kunt 
u ballondecoraties huren. Ideaal om bijvoorbeeld de entree extra feestelijk 
aan te kleden. 

Er zijn momenteel twee mogelijkheden:
- Ballonbogen (1 soort, div. variaties) 
- Ballonpilaren (2 soorten, div variaties)

Deze decoraties zullen ter plaatse worden gefabriceerd in twee kleuren naar 
keuze (pastel), extra kleuren en metallic kleuren tegen meerprijs mogelijk. 
Uiteraard zijn diverse combinaties van pilaren en bogen mogelijk. 

In Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht is het bovendien mogelijk om 
enkel ballondecoratie in te huren en eventueel voor langere tijd. Hier zijn 
wel meerkosten aan verbonden.

Benodigd:
220 V. stroomtoevoer
ruimte om te blazen/bouwen
Voorbereidingstijd:  - 45 minuten per boog
   - 30 minuten per pilaar

Aanvullende diensten zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met een  
kindershow, ballonartiest, steltloper, workshop en/of loopfiguur.
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Art # Omschrijving Duur: Excl. BTW
Kindershows
110050 Clown Zassie’s Kindershow 60 € 355
120050 Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur 60 € 380
130050 de Pi-Pa-Pepernoten Parade 60 € 380
Kinderfeestjes (max. 90 km buiten Dordrecht)
110020 Clown Zassie’s Kinderfeest (kort) 60 € 160 ***
110021 Clown Zassie’s Kinderfeest (lang) 120 € 200 ***
120020 Sjaak de Piraat’s Kinderfeest (kort) 60 € 160 ***
120021 Sjaak de Piraat’s Kinderfeest (lang) 120 € 200 ***
130020 Kinderfeest met Jerry de Ballonheer (kort) 60 € 160 ***
130021 Kinderfeest met Jerry de Ballonheer (lang) 120 € 200 ***
500001 Schminken op kinderfeestje (extra) 60 € 50 ***
500002 Geluidsset (verplicht voor zalen) xx € 50 ***
Scholenarrangement
110051 Clown Zassie’s scholenarrangement 120 € 425
120051 Sjaak de Piraat’s scholenarrangement 120 € 425
130051 Pi-Pa-Pepernoten Parade scholenarr. 120 € 425
130052 Stelten piet / goochelpiet schoolpakket 210 € 300
Ballonartiest
210060 Ballonartiest Clown Zassie, 1 uur ** 60 € 140
210120 Ballonartiest Clown Zassie, 2 uur 120 € 190
210180 Ballonartiest Clown Zassie, 3 uur 180 € 240
210240 Ballonartiest Clown Zassie, 4 uur 240 € 290
220060 Ballonartiest Sjaak de Piraat, 1 uur ** 60 € 140
220120 Ballonartiest Sjaak de Piraat, 2 uur 120 € 190
220180 Ballonartiest Sjaak de Piraat, 3 uur 180 € 240
220240 Ballonartiest Sjaak de Piraat, 4 uur 240 € 290
230060 Ballonartiest Jerry de Ballonist, 1uur ** 60 € 140
230120 Ballonartiest Jerry de Ballonist, 2 uur 120 € 190
230180 Ballonartiest Jerry de Ballonist, 3 uur 180 € 240
230240 Ballonartiest Jerry de Ballonist, 4 uur 240 € 290
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Art # Omschrijving Duur: Excl. BTW
Ballonartiest (vervolg)
240060 Ballonartiest overig, 1 uur ** 60 € 140
240120 Ballonartiest overig, 2 uur 120 € 190
240180 Ballonartiest overig, 3 uur 180 € 240
240240 Ballonartiest overig, 4 uur 240 € 290
210061 Ballonartiest Clown Zassie, aanvullend 60 € 50
220061 Ballonartiest Sjaak de Piraat, aanvul. 60 € 50
230061 Ballonartiest Jerry de Ballonist, aanvul. 60 € 50
Workshop
260060 Ballonworkshop (vanaf 10 jaar) 60-90 € 350
260061 Zumba (vanaf 14 jaar en volwassenen) 60 € 350
260062 Zumbatomic (4-12 jaar) 45 € 300
Steltloper
250240 Steltloper in een standaard kostuum 240 € 290
250241 Steltloper in kostuum op maat 240 aanvraag
Loopfiguren
310240 Paashazen (uitdelen) 240 € 445
320240 Kerstman (uitdelen) 240 € 350
330240 Sjaak & Pablo Papegaai (uitdelen) 240 € 445

Meet & Greet met loopfiguren varianten 240 aanvraag
Aanvullend vermaak *
410240 Schildermuur, 4 uur 240 € 200
420240 Schminkstand, 4 uur, 1 schminkster 240 € 200
420241 Schminkstand, 4 uur, 2 schminksters 240 € 300
600120 Suikerspinmachine, 2 uur 120 € 170
600180 Suikerspinmachine, 3 uur 180 € 240
600240 Suikerspinmachine, 4 uur 240 € 310
600061 Suikerspinmachine, extra uur 60 € 70
610240 Mega-4-op-1-Rij xx € 25 ***
620240 Knutseltafel, onbemand xx € 100
620241 Knutseltafel, bemand (1 persoon), vanaf xx € 300



-  Tarieven geldig per 01 - 01 - 2012
-  Alle tarieven zijn inclusief materiaal en exclusief BTW en reiskosten (mits anders vermeld). 
-   Wijzigingen en fouten voorbehouden
 
*  Uitsluitend in combinatie met kindershow, ballonartiest, steltloper en/of loopfiguur
** Uitsluitend binnen 90 kilometer vanaf Dordrecht
*** Deze tarieven zijn incl BTW

Art # Omschrijving Duur: Excl. BTW
500002 Geluidset xx € 50
800001 Afzetpaaltjes, per stuk xx € 5
Combinatiepakketten
270240 Ballonartiest en steltloper 240 € 290
271240 Ballonartiest en suikerspinmachine 240 € 600
272240 Ballonartiest, suikerspinnen, schminkstand 240 € 800
273300 Clown Zassie’s Circusmiddag 300 € 900
274300 Sjaak de Piraat’s Piratenmiddag 300 € 1050
130052 Stelten piet / goochelpiet schoolpakket 210 € 300
Ballondecoratie *
430001 Ballonpilaar, standaard, 2 kleuren xx € 25
430002 Ballonpilaar, luxe, 2 kleuren xx € 40
430003 Ballonnenboog, standaard, 2 kleuren xx € 50
430004 Extra kleur, per item xx € 5
430005 Metallic kleuren, per item xx € 7.50
430006 XL variant pilaar, meerprijs xx € 5
430008 XL variant ballonboog, meerprijs xx € 10
431000 Losse decoratie (ordertoeslag) xx € 5

Losse decoractie uitsluitend in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht

Meer opties/mogelijkheden op aanvraag
Piñata’s (geen losse verkoop)
500030 Schatkist Piñata xx € 25 ***
500031 Doodshoofd Piñata xx € 25 ***
500032 Schatkist Piñata xx € 25 ***
500033 Raceauto Piñata xx € 25 ***
500034 Brandweerauto Piñata xx € 25 ***
500035 Lachende zon Piñata xx € 25 ***
500036 Roze bloem Piñata xx € 25 ***
500037 Mexicaanse ster Piñata xx € 25 ***
500038 Mexicaanse ezel Piñata xx € 25 ***
500050 Extra vulling voor Piñata (20+ kids) xx € 7.00 ***
  

Art # Omschrijving Duur: Excl. BTW
Overige
700004 Feestdagentoeslag op ballonartiest xx € 50
700005 Wachturen 60 € 25
700006 Bemiddeling andere artiesten (p.st.) xx € 50
999999 Reiskosten per km (heen en terug) xx € 0.28
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Waarom CZE

Waarom u moet kiezen voor Clown Zassie Entertainment? Hier een aantal 
redenen waarom wij vinden dat we de juiste keuze zijn:

Meer dan 12 jaar ervaring • 

Eerlijk en meedenkend advies • 

Alles uit eigen beheer • 

Duidelijke afspraken • 

Betaalbare topkwaliteit • 

Verzorgd tot in de puntjes • 

Grote lijst goede referenties• 



Clown Zassie Entertainment 

Eduard Douwes Dekkerstraat 52

3314 RJ Dordrecht

Nederland

T: 078-7850467

M: 06-44446658

E: info@clownzassie.nl 

I:  www.clownzassie.nl

 www.sjaakdepiraat.nl

 www.ballonheer.nl

Voor meer informatie en/of boekingen:

Contact


