
Op kantoor, in het magazijn, op de vloer bij je klanten, op de 
beurs, bij je relaties, in jouw tuin, op je favoriete sportclub, geen

plek te bedenken waar de stralende vriezer geen geluk kan
brengen. Want wat is er nou leuker dan wegsmelten bij de

lekkerste ijsjes?
 

Jij kiest (samen met je collega’s, partner, vrienden,
wie je maar wil) jouw favoriete ijsjes en wij zorgen
voor de rest. We komen waar je maar wilt en
wanneer je maar wilt. 

Oh ja, we kunnen het leveren met 
complete feestuitrusting, vriezer(s) en 
al! (En die vriezer(s) halen we na je 
IJsfeestje natuurlijk ook voor je op)



Inmiddels hebben we alweer 25 jaar ijs ervaring. Met veel liefde, aandacht en zorg leveren wij
sinds 1995 de lekkerste ijsjes naar al onze klanten in heel Nederland en België.

Omdat wij zelf ijs zo’n vrolijk product vinden, wilden we het graag voor iedereen beschikbaar
maken. Daarbij ontdekten wij een aantal jaar geleden dat voor veel mensen ijs een echt feestje is,
maar dat het goed gekoeld houden van ijs vaak zo lastig is, dat ze er maar niet aan beginnen. Daar
wisten wij wel een oplossing voor! We lenen gewoon onze eigen vriezertjes uit zodat iedereen kan

genieten van de lekkerste ijsjes!
 

Sinds de start van het ijsfeestje hebben wij op meerdere evenementen een IJsfeestje mogen
verzorgen. Van beurzen tot magazijnen tot het bedanken van Ziekenhuizen. Voor ons is geen

vraag te gek. We worden er alleen maar blij van om nog meer ijsfeestjes op de gekste plekken te
organiseren!
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Bedenk wat je evenement is. Wat
wil je gaan doen? Wat is de

gelegenheid? Hoeveel mensen
komen er? En wanneer is het?

Surf naar de site ijsfeestje.nl

Stel jouw feestje samen via de
calculator

Kies in de volgende stap de datum
van jouw event. 
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Wij nemen contact met je op over

de details voor het afleveren.
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Op de afgesproken dag komen wij de vriezer, met ijsjes
bij je leveren. De slingers kunnen opgehangen worden
en de confetti kanonnen kunnen afgeschoten worden.
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Bekijk het filmpje & ontdek

hoe het werkt:

https://youtu.be/KZQd57ouZRk
http://ijsfeest.nl/



