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Aan: Vrienden van de bachelor 
T.a.v. het organisatie team 
Blusstraat 1 
911 TE  Kazernestad 
 
 
Plaats : Kazerne 
  
 
Onderwerp: Kinderdroom vrijgezel komt uit! 
 
 
 
 
Beste organisator vrijgezellendag, 
 
 
Sommige dingen moet je hebben gedaan in je leven.  Iets wat hartstikke leuk is, daar moet je 
toch over mee kunnen praten. BrandweerSurvival is nieuw in Nederland en ook nog eens 
uniek. De combinatie van fun, actie, teambuilding, educatie en sportiviteit in één 
programma verwerkt, dat kan alleen bij BrandweerSurvival! 
 
Bachelor becomes “Fire Fighter” 
Laat je kinderdroom tot leven komen. Alles mag, van knoeien 
met water tot spelen met vuur. De vrijgezel staat uiteraard in het 
middelpunt. Bij aankomst voelt ie nattigheid. We hijsen hem 
meteen in een brandweerpak, wensen hem succes en laten de 
huwelijksboot te water. Wij kijken toe waar het schip strand... 
 
 
 

 
 
Wat gaan we doen..? 
De brandweer doet heel veel voor ons, en wij dus voor jouw … 
 

         Pyromaantje: Stofexplosie 
Eindelijk: Lekker fikkie stoken. Wat is er leuker dan (geoorloofd) 
pyromaantje spelen... De vrijgezel krijgt de opdracht om met 
behulp van een 6-tal attributen een stofexplosie in elkaar 'te 
klussen', niks voorzeggen natuurlijk! Laat hem maar lekker 
zweten. 
Als het hem lukt dan krijgen jullie een 'flitsend' resultaat. 
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Waterrace 
Knutselen, knoeien, keten. Doel van dit spel is zoveel 
mogelijk water verplaatsen. Elk team krijgt een 
verzameling attributen. Bouw hiermee een constructie. 
Hoe en wat is vrij. Creativiteit en innovatief inzicht zijn 
nodig voor dit spel. Het team dat het beste samenwerkt 
zal winnen. Denkers en doeners gewenst!  

 

 

          Keukenbrand blussen                         Keukenbrand b  
We hebben zojuist gezien wat de impact is van een echte 
‘Vlam in de pan’. Nu gaan we zelf aan de slag en leren 
we hoe je met een theedoek een vlam eenvoudig kan 
doven. Let wel: de theedoek is gewoon van katoen, één 
die we allemaal thuis hebben hangen! We overwinnen 
een angst, puur door het zelf te doen. En iedereen weet: 
we leren het snelst door het zelf te proberen! 
 
 

 Middeleeuws blussen 
We hebben de brandweer inmiddels redelijk leren 
kennen, maar hoe werkte ze vroeger eigenlijk? Tijdens 
het middeleeuws blusspel wordt gewerkt met emmers en 
oude handpompen. Een aantal obstakels moet met de 
hand worden genomen. Uiteraard gaat dit het snelst als 
er goed met elkaar wordt samengewerkt. Vroeger of nu: 
de brandweerman m/v is een echte teamplayer.  
 
 
         Vlam in de pan 
In de krant is het geen nieuws meer maar het gebeurt 
nog steeds te vaak, een ordinaire keukenbrand. Tijdens 
een spectaculaire demonstratie wordt verteld hoe het 
ontstaat, op welke manier u het moet blussen en hoe je 
het kan voorkomen. Een stukje educatie welk door de 
demonstratie bij iedereen in het geheugen wordt gegrift. 
Ik kan u verzekeren, “dit vergeet je nooit meer!”. 
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         Watervoetbal 
Doelpunt ! ! !  Voetballen op de brandweer 
manier?! Dan komt er zeker veel water aan te pas? 
Inderdaad! De bal is niet aan de voet maar speelt 
u met de waterstraal! De ‘tackle’ doet geen zeer 
maar is wel erg nat…! Lachen dus, zowel voor de 
spelers als voor de toeschouwers 
 
 
 

         Tijdschema 
Halverwege de middag wordt de vrijgezel ontvangen in het huwelijksbootje, hij mag direct 

een stukje varen en krijgt vervolgens een waterrijk ontvangst door zijn vrienden!?   

Daarna demonstreren we de vlam in de pan, iedereen is nu wakker en weet dat we niet 

met koud vuur werken. Het programma duurt 3,5 uur, na afloop is er tijd om te borrelen. In 

de kazerne is geen gelegenheid om te dineren.   

 

Aanvullende opmerking

Omdat er ook een educatief karakter zit aan een BrandweerSurvival is dit evenement 

niet geschikt voor alle vrijgezellen. Onze ervaring is dat de vrijgezel 27 jaar of ouder is 

en interesse kan opbrengen voor de leerzame tips die de brandweerman hem geeft. 

:  

 

 Programma en Kosten 

We hebben het volgende programma voor jullie samengesteld, een leuke mix: 

 
Programma:  Bachelor becomes firefighter 
• Huwelijks boot 
• Pyromaan in actie 
• Waterrace 
• Keukenbrand blussen 
• Middeleeuws blussen 
• Vlam in de pan 
• Watervoetbal 

De prijs bedraagt:  € 50 p.p.  (excl. drank) 
 
         

 Hoe nu verder… 

Vind je het een leuk programma en wil je boeken, ga als volgt te werk: 

Stap 1  :   check of de datum nog vrij is, dit kun je zien op onze website  

     (klik op 'vrijgezel' , onder de twee foto's (rechts) verschijnt de agenda) 

Stap 2  :   vul het ‘boekingsformulier’ (klik op 'programmavoorstel' onderaan staat: Nu boeken) 

Stap 3  :   ondertekenen en fax naar:  084 - 22 11 754  (inscannen en emailen kan ook) 

vervolgens krijg je van ons per email de bevestiging, de boeking is nu rond.  

 

Ik hoop jullie snel te zien, bij ons in de kazerne! 
 
Met vlammende groeten, 
Brandweerman Cees 
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Algemene Voorwaarden BrandweerSurvival   -  Kamer van Koophandel voor Utrecht en Omstreken Inschrijfnummer 30171738 

 

1. Doelstelling 
BrandweerSurvival stelt zich ten doel: het organiseren, 
begeleiden en uitoefenen van evenementen, outdoor 
activiteiten en brandweersurvivals, alles in de ruimste 
zin des woords.  
 

2. Acceptatie 
Een overeenkomst tot het verlenen van diensten en/of 
het verrichten van werkzaamheden, als onder 1. 
bedoeld, komt tot stand bij acceptatie door 
BrandweerSurvival van een opdracht verstrekt door een 
opdrachtgever. Acceptatie geschiedt schriftelijk, dan wel 
door het feitelijk ter hand nemen van werkzaamheden of 
verlenen van diensten die uit de opdracht voortvloeien.  
 

3. Offerte 
Aan een door BrandweerSurvival uitgebrachte offerte tot 
het verlenen van diensten / uitvoeren van 
werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend. 
Met name schept een offerte voor BrandweerSurvival 
niet de verplichting een opdracht te accepteren.  
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  
 

4. Overeenkomst 
Overeenkomst kan voor bepaalde duur, voor een 
bepaald werk of voor onbepaalde duur worden 
aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde duur of 
voor betaald werk eindigt door afloop van de gestelde 
termijn of bij de afronding van de opgedragen 
werkzaamheden. Overeenkomst voor onbepaalde duur 
aangegaan eindigt door schriftelijke opzegging. 
Behoudens bijzondere omstandigheden die bij 
opzegging door BrandweerSuvival een opzegtermijn 
van één maand in acht te worden genomen, terwijl voor 
opzegging door de opgegeven een termijn van drie 
maanden in acht dient te worden genomen. 
 

5. Vertrouwen 
BrandweerSurvival zal in het kader van de 
overeenkomst haar verstrekte gegevens vertrouwelijk 
behandelen. Ten aanzien van alle aan 
BrandweerSurvival toevertrouwde documenten en 
gegevens zal de zorg worden in acht genomen die 
redelijkerwijs van BrandweerSurvival mag worden 
verwacht.  
 

6. Eigendoms en auteursrecht 
BrandweerSurvival blijft de uitsluitende rechthebbende 
op alle ontwerpen, teksten en documentatiemateriaal. 
Door het ter beschikking stellen aan de opdrachtgever 
van onze ideeën, ongeacht de wijze waarop dat 
geschiedt, ontvangt de opdrachtgever het recht om de 
ideeën uitsluitend ten behoeve het project ter zake 
waarvan werd gecontracteerd, te gebruiken. De 
opdrachtgever verplicht zich om bedoelde ideeën niet 
aan derden door te spelen of te gebruiken voor andere 
projecten dan hiervoor bedoeld.  
 

7. Schade 
BrandweerSuvival is niet aansprakelijk voor enige 
schade, waaruit ook voortvloeiende, tenzij die schade 
het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van 
BrandweerSuvival. Indien de geleden schade valt onder 
de dekking van de door BrandweerSuvival afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering kan BrandweerSuvival 
aansprakelijk worden gehouden echter beperkt tot 
maximaal drie maal het bedrag dat de opdrachtgever ter 
zake van de algehele vervulling van de betreffende 
opdracht, ongeacht aard en omvang ervan, aan 
BrandweerSuvival verschuldigd zou zijn, gemaximeerd 
tot de verzekerde som van de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 
8. Aansprakelijkheid 

a. BrandweerSuvival is niet aansprakelijk voor schade aan en of vermissing 
van goederen van deelnemers aan het evenement, of voor letsel of dood 
van deelnemers, door welke oorzaak en van welke aard dan ook, 
behoudens opzet of grove schuld zijndes BrandweerSuvival. 

b. BrandweerSuvival is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak en 
van welke aard dan ook, door de opdrachtgever en of de deelnemers aan 
het evenement toegebracht aan (goederen van) derden. 

c. Indien de opdrachtgever en of (een) deelnemers aan het evenement de 
aanwijzingen van BrandweerSuvival, of van door haar bij de uitvoering van 
het evenement ingeschakelde derde, niet opvolgt en de uitvoering van het 
evenement daardoor niet volgens plan kan geschieden, is BrandweerSuvival 
voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook niet 
aansprakelijk. 

d. Indien BrandweerSuvival in de nakoming van de overeenkomst tekortschiet, 
en dit uitsluitend of in overwegende mate zijn oorzaak vindt in een 
tekortkoming van de derden die BrandweerSuvival bij de uitvoering van de 
overeenkomst inschakelt, is BrandweerSuvival nieuwe aansprakelijk voor 
een bedrag hoger dan vijftien procent van de prijs. BrandweerSuvival sluit 
eventuele aanspraak op gevolg schade uit. 

e. Iedere aansprakelijkheid van BrandweerSuvival, van welke aard en uit welke 
hoven dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen tien dagen na 
het einde van het evenement BrandweerSuvival schriftelijk aansprakelijk 
heeft gesteld. 

f. Deelname aan de door BrandweerSuvival georganiseerde evenementen 
vindt plaats op eigen risico van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de 
individuele deelnemers. De opdrachtgever verplicht zich dit aan de in de 
individuele deelnemers mede te delen en vrijwaard BrandweerSuvival voor 
aanspraken ter zake. 
 

9. Betaling 
a. Facturen vanwege verrichte werkzaamheden of geleverde diensten door 

BrandweerSuvival aan een opdrachtgever verzonden, dienen binnen acht 
dagen na datering te worden voldaan. 

b. Bij niet betaling binnen deze termijn wordt de debiteuren / opdrachtgever 
geacht zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum in verzuim te 
zijn. Over het openstaande bedrag wordt als dan de rente verschuldigd van 
één procent per maand cumulatief. In geval de wettelijke rente een 
percentage van één procent overtreft, wordt de wettelijke rente in rekening 
gebracht. 

c. In geval de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, waartoe 
BrandweerSuvival het recht heeft zodra de debiteur in verzuim is, wordt de 
debiteur tevens verschuldigd: 

i. buitengerechtelijke incasso kosten, waarbij of de werkelijk gemaakte 
kosten in rekening gebracht kunnen worden, of de kosten, berekend 
conform het incasso tarief volgens de leidraad gehanteerd door 
advocaten 

ii. 60,00 Euro administratiekosten. 
d. BrandweerSuvival heeft het recht tussentijds facturen te zenden wegens 

verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten. Tevens is 
BrandweerSuvival gerechtigd een voorschot in rekening te brengen ter zake 
nog te verrichte werkzaamheden en/of te verlenen diensten, dan wel 
zekerheid tot betaling te verlangen. 

e. Indien declaratie / voorschotdeclaraties niet tijdig worden betaald, is 
BrandweerSuvival eerst gerechtigd, te verrichten prestaties op te schorten, 
nadat de schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever van het 
voornemen daartoe is verzonden. 
 

10. Annulering 
Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de overeenkomst wil 
beëindigen geldt het navolgende:  
a. Bij beëindiging op de dag c.q. tijdens de uitvoering van het project dient 

100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan. 
b. 75% van de overeengekomen totaalsom, indien de beëindiging minder dan 

twee maanden voor datum van uitvoering is gelegen. 
c. 50% van de overeengekomen totaalsom, indien de beëindiging minder dan 

vier maanden voor de datum van uitvoering is gelegen. 
d. Bij annulering langer dan vier maanden alleen de door BrandweerSuvival 

gemaakte administratiekosten van 100,00 Euro. 
Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
voortvloeiende uit een overeenkomst worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, in 
eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Utrecht. 
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