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Onze Voorwaarde voor een sint bezoek… 
 
 

Sinterklaas en zijn Pieten zullen hun uiterste best doen om het bezoek tot een succes te maken. 
Met deze tips kunt u het bezoek tot een nog groter succes maken. 

 
Afspraken 
In het boek van Sinterklaas staat ook het afsprakenschema zoals dat van te voren door de Malle-
piet is vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met uw wensen  m.b.t.. tijd en datum. Uiteraard 
kan de werkelijke aankomsttijd iets later of soms zelfs vroeger liggen. In dit geval zal de Malle-piet 
de tijd van geplande aankomst met u contact opnemen. Het is daarom van belang dat hij altijd het 
telefoonnummer heeft waar u op dat moment te bereiken bent. Uiteraard kan het voorkomen dat 
er zich iets voordoet voor Sinterklaas en zijn Pieten bij u op bezoek komen. Wanneer het 
noodzakelijk is dat Sinterklaas hiervan op de hoogte wordt gebracht kunt u natuurlijk altijd bellen 
op het mobiele nummer van de Malle-piet 06-83219364.  
Mocht er schade aan onze pakken ontstaan tijdens het bezoek  
zijn wij genootzaak om het bij de persoon die ons gereserveerd heeft te gaan verhalen van de 
aangerichte schade. 
 
In het Grote Boek van de Sint staat… 
Normaal gesproken zorgen de trouwe hulpen van Sinterklaas er voor dat er in het Grote Boek van 
Sinterklaas het een en ander is opgenomen over de personen die tijdens het bezoek aan bod komen. 
Gezien het grote aantal kinderen tegenwoordig in Nederland roept de Sint hier uw hulp voor in.  
Wij vragen u een overzicht te maken met de namen van alle kinderen die bij het bezoek aanwezig 
zijn. Per kind kunt u enkele wetenswaardigheden opnemen zoals bijzondere gebeurtenissen die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zaken waar uw kind trots op mag zijn of die u wilt 
benadrukken en mogelijke verbeterpunten. Stuur dit lijstje zo spoedig mogelijk per e-mail naar:  
info@sint-nicolaas-organisatie.nl  
De ervaring leert dat positieve punten leuker zijn voor uw kind dan negatieve. De Sint zal een 
selectie maken uit de genoemde punten, dus het mogen best wat meer punten zijn per kind. Ook is 
het leuk iets te vertellen over de aanwezige volwassenen.  
Dan kan Sinterklaas ook hen bij zijn bezoek te betrekken. 
Vermeldt wel duidelijk van te voren of Sint en zijn Pieten ergens rekening mee moeten houden. 
Heeft één van de kinderen een allergie voor snoepgoed of mag hij/zij dit niet vanwege een beugel of 
iets dergelijks? Heeft uw kind Sinterklaas al eerder dit jaar ontmoet op school, op straat of bij een 
vereniging? Allemaal zaken die u ook in het Grote Boek kwijt kunt.  
 
Ook voor in het boek 
Sommige kinderen zijn te jong om bij Sinterklaas te komen of vinden dit toch te eng. Weet u van 
tevoren dat uw kind niet bij de Sint durft te komen, zet dit dan duidelijk in uw overzicht voor in 
het Grote Boek van Sinterklaas. De Sint zal het kind dan niet bij zich roepen, maar toch even 
aandacht aan hem of haar besteden. Twijfelt u of het kind wel of niet bij de Sint durft te komen, 
geef dit dan ook duidelijk aan in uw overzicht.  
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Zindelijk 
Kinderen die nog niet zindelijk zijn mogen in verband met de mogelijke schade aan kleding niet bij 
Sinterklaas op schoot.  
 
Uw overzicht in het boek van de Sint 
Bij binnenkomst kunt u de Malle-piet vertellen of er iets is gewijzigd in de afspraken die van te 
voren zijn gemaakt.   
 
Cadeautjes 
Sommige mensen kiezen er voor om geen cadeautjes te geven met Sinterklaas. Is dit ook uw keuze, 
geeft u dit ruim voor het bezoek vast door via de genoemde contact mogelijkheden. Eventueel kunt 
u dit in uw overzicht voor in het Grote Boek van de Sint nog eens herhalen.  
Geeft u cadeautjes, meld het van te voren per e-mail waar de cadeaus staan.  
Het is handig om de cadeautjes duidelijk te merken. Zwarte viltstift of een blauwe pen op donker 
inpakpapier leidt nogal eens tot een langdurig gezoek als het  wat donkerder is in de huiskamer. 
De sint deelt zelf aan elk kind 1 cadeautjes uit de restant aantal cadeautjes kunnen uitgepakt 
worden als wij vertrokken zijn . 
  
Betaling  van uw reservering 
Ook Sinterklaas en zijn Pieten hebben onkosten.  
Daarom is het noodzakelijk dat zij met u een bedrag afspreken ter vergoeding van het bezoek.  
Dit bedrag geeft u bij vertrek aan Malle-piet en/of Spelletjes-Piet in een afgesloten envelop 
duidelijk voorzien van uw naam en adres( dit geld alleen voor huis bezoeken ). 
Voor zakelijke reserveringen graag het openstaande bedrag van de reservering, binnen 14 dagen na 
ontvangst van de bevestiging en betaal nota bij geschreven te zijn  op de opgegeven rekening met de 
bij behorende reserverings nummer wat vermeld staat op de ontvangen nota’s  
Na ontvangst van onze bevestiging en betaal nota is het een definitive reservering. 
 Annuleerd u deze reservering voortijdig dan houden wij u verandwoordelijk en bent u verplicht 
20% van of het hele bedrag te voldoen afhankelijk van de annulerings datum, dit is mede omdat wij 
andere klanten hebben moeten wijgeren, strooigoed hebben aangeschaft, een fotograaf hebben 
geregeld en/of bus vervoer hebben moeten huren. 
 
Met vriendelijke pepernoten groet, 

 

SINT EN PIET 


