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Rider Sint op zijn Best, 

 
 
 
 
 

Bedankt voor het boeken van een van de optredens van Sint op Zijn Best. Wij kijken vol 
verwachting uit naar uw feest. Om het optreden zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er 
een aantal voorwaarden die leidend en bindend zijn. Alleen in overleg met Sint op zijn Best 
kunt u van de voorwaarden afwijken.  
 
Vooraf regelen 
a) Een goede stoel voor Sinterklaas 
Voor Sinterklaas vragen we om een rechte stoel. Geen diepe fauteuil of bureaustoel waar hij 
nooit meer uitkomt of waar de mantel in de wieltjes vast komt te zitten! De stoel mag versierd 
zijn, maar let erop dat er geen papier of knutselmaterialen worden gebruikt die kleur afgeven! 
(zoals crêpepapier) 
b) Cadeaus 
Indien er cadeaus uitgedeeld moeten worden door Sint en Pieten. Moeten alle cadeaus 
voorzien zijn van grote getypte stickers. Bij het uitdelen moet assistentie vanuit het bedrijf 

aanwezig zijn en meehelpen ter ondersteuning van Sint en Pieten voor een snel en soepel 
verloop van het uitdelen.  
Het uitdelen van de cadeaus is van te voren afgesproken met Sint op zijn Best, mochten Sint 
en Pieten op locatie hier als nog mee geconfronteerd worden kunnen zij dit weigeren als het 
niet in de show past.  
c) Het grote boek 
Informatie voor het grote boek van de Sint wordt door het bedrijf vooraf in Word aangeleverd. 
Minimaal 7 dagen voor aanvang van het bezoek en maximaal 10 kinderen. Wij houden 
echter van vrolijke en positieve zaken en leggen niet de nadruk op wat iemand allemaal fout 
heeft gedaan het afgelopen jaar, maar belonen het goede. Bij informatie die te laat of 
verkeerd wordt aangeboden (zoals in Excel) dan behoudt Sint op zijn Best het recht deze 
niet te gebruiken of te vragen om deze om te zetten in een versie in Word. 
d) Consumpties 
Tijdens het optreden mag er niets uitgedeeld worden aan de kinderen. Gasten die iets eten 
worden niet gekozen/geweigerd om bij Sint te komen, dit alles in verband met de 
kostumering van Sint.  
In de kleedkamer vragen wij voor Sint en Pieten een redelijk aantal consumpties ter 
beschikking te stellen, voorzien van rietjes. Ook koffie gaat door een rietje. Mocht u indien 
nodig (gezien de optreedtijd) in een lunch voor de Sint’s zijn team voorzien -alvast bedankt 
daarvoor- graag voor de Sint iets in de richting van knakworstjes en breakers in verband met 
zijn baard.  
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e) Kleedkamer en Toilet 
Sint en Pieten zullen een half uur voor een optreden bij u op locatie arriveren. Zij hebben dan 
een kleedkamer nodig met evenveel stoelen als er personen zijn, een tafel en een spiegel. 
Ook moet er een mogelijkheid zijn tot toiletgebruik. Hou hierbij rekening met het zicht van de 
kinderen! Plak eventueel de ramen dicht met cadeaupapier om het zicht te ontnemen. Sint 
en Pieten zullen zich hier vooraf en na het optreden terugtrekken om zich voor te bereiden 
en op te frissen. Kinderen zijn hier uiteraard niet welkom en de kleedkamer dient niet 
toegankelijk te zijn voor derden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er vooraf in overleg met 

Sint op zijn Best voor een alternatief te worden gezorgd. 
f) Optreed locatie 
Voor het optreden heeft Sint op zijn Best toegang tot een stroompunt nodig. Sint op zijn Best 
stelt het oprijs als de optreedlocatie versierd is, maar houdt daarbij wel rekening dat er geen 
laaghangende versiering in het pad waar de Sint moet lopen hangt. Als die er wel hangt zal 
deze weggehaald moeten worden of zal de Sint een andere route moeten nemen naar het 
podium. Sint op zijn Best kan dit niet aangerekend worden.  
g) Facebook 

Op Facebook staan vele foto’s van Sinterklaas en Pieten. Als u enkele foto’s wilt gebruiken 
voor promotie van uw Sinterklaasfeest voor op flyer, poster ed. dan staat het u vrij die voor 
alleen intern gebruik te gebruiken. Mocht u het op de website willen zetten dan moet u wel 
eerst contact opnemen. Heeft u na het optreden leuke foto’s wij ontvangen die graag. Dat 
kan per email: info@sintopzijnbest.nl of sociale media: www.facebook.com/SintopzijnBest. 
Alvast bedankt. 
 
Opstelling van de zaal 
6 x 3 meter vrije ruimte voor speelvlak. 1 Stroompunt voor geluidsbox. 
Opstelling van het publiek kinderen en ouders door elkaar bij voorkeur op stoelen. Zo 
mogelijk met middenpad. Hierdoor wordt het een familiefeest en blijft iedereen betrokken.  
Een rechte stoel voor de Sint, geen diepe fauteuil of bureaustoel. Liefst geen laaghangende 
versiering in verband met de Sint en zichtlijnen. Tip: draai vooraf wat Sinterklaas muziek voor 
de sfeer. 
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Op de dag van het optreden 
a) Muziek 
Sint op zijn Best vraagt of het mogelijk is vooraf Sinterklaasmuziek te draaien bij het publiek 
om in de stemming te komen.  
b) Zorg dat er een parkeerplaats is zoals afgesproken in de algemene voorwaarden en dat er 
dagpassen zijn en/of de beveiliging op de hoogte is van het team van de Sint. Mocht er in of 
uitrijdkaarten nodig zijn zorg dat die er zijn als de Sint aankomt en geeft dit aan de 
bestuurder van de auto. Sint moet altijd snel weg om geen teleurgestelde gezichten te 
krijgen op de volgende locatie. 
c) Assistentie 
Sint op zijn Best vraagt assistentie van de contactpersoon bij het zo goed mogelijk 
begeleiden van Sint en Pieten op locatie. Ook vragen wij u te helpen bij het klaarzetten van 
de props en geluidsapparatuur. Indien andere assistentie nodig is kan het team van de Sint 
ter plekke daar op locatie om vragen of het is vooraf met u besproken waarbij assistentie 
vereist is. Als er geen assistentie wordt verleend daar er wel overeengekomen is kan dat het 
optreden beïnvloeden. Sint op zijn Best is dan in geen geval aansprakelijk voor het verloop 
van het optreden. 
d) Strooigoed  
Op basis van het door u opgegeven aantal aanwezige kinderen nemen wij strooigoed mee. 
Dit zal zoveel mogelijk in de handen gegeven worden. Er zal bij aankomst van Sint en Pieten 
wel een keer gegooid worden, mocht dit niet gewenst zijn graag vooraf doorgeven aan Sint 
op zijn Best. 
e) Cadeaus 

De cadeaus worden door het bedrijf verzorgt, deze zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de 
zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen. Dit komt de aandacht van de kinderen voor het 
bezoek van Sint en Pieten niet ten goede. Mocht dat wel het geval zijn dek ze dan af met 
een doek of plaats panelen! Mocht de keuze op panelen vallen dan moet het bedrijf 
assistentie leveren tijdens het bezoek van de Sint ter onthulling van de cadeaus. Sint zal de 
cadeaus niet uitdelen, tenzij vooraf anders afgesproken met Sint op zijn Best. 
f) Geen dwang 
Het Sinterklaasfeest is een bijzondere en spannende aangelegenheid voor uw gasten. Zeker 
voor de allerkleinste!  Bij een fotoshoot of in het bezoek kan het voorkomen dat een van uw 
gasten niet bij Sint wil komen zullen wij dat op een professionele manier ombuigen en voor 
iemand anders kiezen. Sint wil geen gedwongen situaties, dat is voor niemand leuk. Wij 
willen u daarom verzoeken samen met de Sint deze situaties uit de weg te gaan en samen te 
zoeken naar een andere oplossingen. Sint en Pieten beschikken over een grote kennis van 
kinderen en hebben voor vele problemen een oplossing, zodat iedereen met een goed 
gevoel naar huis gaat. 
g) Sint en Pieten in de hoofdrol 

Het bezoek verloopt geolied en op een prettige manier als Sint en Pieten de leiding geven 
aan het gesprek. Sint zal goed geïnformeerd zijn en bereidt elk bezoek zorgvuldig voor. 
h) Inzetten van zwarte Pieten van het eigen bedrijf 
Sint op zijn Best wil altijd graag samenwerken met Pieten van het eigen bedrijf. Deze moeten 
dan wel voldoen aan de standaard van Sint op zijn Best. Hiermee wordt bedoeld: bruine 
kleur schmink, een heel en goed pietenpak, zwarte schoenen, witte kraag en een fatsoenlijke 
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pruik. Mocht dit niet het geval zijn dan kan Sint op zijn Best de samenwerking weigeren. 
Samenspel is tot op zekere hoogte mogelijk. Sint op zijn best zal proberen de bedrijfspieten 
zoveel mogelijk waar mogelijk in de show te betrekken. Niets is namelijk zo leuk dat een 
grote groep Pieten die alle een goede show steunen! 
 
Vragen 
Mocht U vragen hebben of iets anders willen neem dan gerust contact op met Sint op zijn 
Best. Want wij willen ook alleen het beste voor uw feest! 
 
 
 
 
 
Met een vrolijke pepernoot, 
 

Sint op zijn Best 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint op zijn Best   
Baarsjesweg 163-3   

1057HN   Amsterdam   
Tel: 06-24999106  

info@sintopzijnbest.nl   
www.sintopzijnbest.nl 

KVK nr. 34308067   

mailto:info@sintopzijnbest.nl
http://www.sintopzijnbest.nl/
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