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Heerlijk spelen terwijl je geniet 
van een pannenkoek
Pannenkoekerie ’t Veldhuis ligt op een prachtige locatie midden in het 
Groene Hart. Met een grote speelweide, mini-kinderboerderij en een 
(verwarmd) overdekt terras gericht op het zuiden. In het vroege voorjaar 
kan je genieten met een hapje en drankje van het voorjaarszonnetje. Je 
kinderen kunnen heerlijk spelen terwijl je geniet van een pannenkoek.

Kerngegevens Pannenkoekerie ‘t Veldhuis

Waarvoor komen mensen?

Doelgroep
25 - 54 jaar met 
kinderen (gezin)

Woonplaats
Bodegraven, Reeuwijk, 
Gouda, Alphen aan den 

Rijn en Woerden

Komt voor
Speeltuin, kinderboer-
derij, verjaardag, feest 

& partijen, uiteten, 
groepsactiviteit

Eten met het gezin

(Bedrijfs)feesten Groepsactiviteiten

Kinderpartijtje

Lunch, diner en drankje

Locatie voor wandel, fiets, 
auto en motertochten

Speeltuin & kinderboerderij



Reclame op placemats
Een advertentie op een placemat heeft heel wat voordelen. Een gemid-
deld restaurant bezoek duurt circa 2 tot 2,5 uur. In deze tijd is de placemat 
continu op tafel. Met placemat reclame creëer je zeer hoge attentie waar-
de. Met een duidelijke reclameboodschap, realiseer je een groot bereik in 
de regio Groene Hart.

Kosten

Afmeting*

€45,- excl. BTW voor een oplage van: 2.500

€80,- excl. BTW voor een oplage van: 5.000

€180,- excl. BTW voor een oplage van: 10.000

78 mm x 53 mm

*Afwijkende reclame maten mogelijk in overleg



Reclame op de WC
Reclame maken op de WC? Je reclameboodschap krijgt veel aandacht 
door de lange kijkduur en aandacht die er wordt besteed op het toilet. Wij 
beschikken over 4 poster ruimtes op de vrouwen WC, 3 poster ruimtes op 
de heren WC en 1 poster ruimte op de invalide WC.

Kosten

Afmeting* Custom

€39,50 excl. BTW voor 1 week buiten vakantie en feestdagen

€55,- excl. BTW voor 1 week in de vakantie of tijdens feestdagen

€25,- excl. BTW voor 1 week in de winter of invalide WC

Op maat gemaakte reclame is ook mogelijk. 
Bijvoorbeeld stickers op de WC.

A4

*Wij printen de posters uit via onze printer. Heeft u zelf het materiaal? Dan kunt u dat langsbren-
gen of opsturen. Ook kunnen we tegen een meerprijs het laten drukken bij een drukkerij.



Custom Reclame
Reclame in een restaurant is zeer effectief. Gemiddeld duurt een restau-
rant bezoek 2 tot 2,5 uur voor diner en 45 minuten voor een drankje en 
een korte hap. Ruim de tijd om je doelgroep te bereiken. Wilt je op een 
andere manier de doelgroep bereiken, dan de WC of placemats? Neem 
dan contact met ons op.

Denk bijvoorbeeld aan flyers op de tafels, een pannenkoek van de maand 
vernoemd naar uw bedrijf, sponseren van speelattributen of een gezame-
lijke actie.

Kosten

In overleg


