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Een trekpleister voor uw (winter)evenement? 
Ondanks de zachte winters in Nederland blijft 
een schaatsbaan natuurlijk dé aandachttrekker 
op ieder (winter)evenement. Met onze kunststof-
schaatsbanen kan er 365 dagen per jaar, 24 uur 
per dag op iedere gewenste locatie en bij alle 
weersomstandigheden geschaatst worden! 

Geschikt voor diverse doeleinden
De schaatsbanen kunnen gebruikt worden om 
recreatief te schaatsen, maar het is ook 
mogelijk om er IJshockey of Curling op te 
spelen. Hierdoor zijn de schaatsbanen in te 
zetten voor vele doeleinden. Bijvoorbeeld voor 
winkeliersverenigingen om extra bezoekers te 
trekken tijdens de winterse koopavonden, door 
gemeentes om sport te stimuleren en voor 
bedrijven als promotieobject of als ludieke 
attractie tijdens een bedrijfsfeest of Open Dag.

Milieuvriendelijk en voordeliger!
Onze schaatsvloeren zijn zeer milieuvriendelijk 
doordat deze geen stroom of gas verbruiken 
en hierdoor ook een stuk goedkoper dan een 
traditionele ijsbaan. De kunststof platen glijden 
bijna net zo goed als echt ijs (90%) en bezoekers 
zullen geen last hebben van een natte broek.

Prijsindicatie mobiele schaatsbanen
Het huren van een kunststof schaatsbaan kan 
al voor één dag, maar langer is uiteraard ook 
mogelijk. Afhankelijk van de tijdsduur en de 
locatie sturen wij u graag vrijblijvend een 
offerte toe. Iedere locatie is weer anders en 
prijs afhankelijk van omstandigheden dus 
contact is noodzakelijk.Gegeven prijzen zijn 
dan ook een indicatie.

Het plaatsen van een schaatsbaan wordt altijd 
door ons verzorgd, gegeven prijzen zijn dan ook 
inclusief plaatsing. U kunt er voor kiezen de 
complete begeleiding door ons te laten ver-
zorgen. Maar u kunt natuurlijk ook zaken als 
schaats-uitgifte/verhuur, entree, onderhoud en 
begeleiding zelf verzorgen. In bijna alle gevallen 
is het verplicht minimaal 1 medewerker van ons 
af te nemen in verband met veiligheid en goede 
omgang van de schaatsbaan.

Standaard met alle toebehoren geleverd
Wanneer wij een schaatsbaan plaatsen leveren 
wij standaard de volgende benodigdheden;

• Veilige (houten of aluminium) boarding
• Voldoende schaatsen in uitgiftekasten
• Uitgiftepunt in de vorm van een tent, 
 kraam of blokhut
• Picknickbanken en afzethekken
• Service Crew: Op- en afbouw schaatsbaan
• Bij meerdere dagen: schaatsenslijpmachine,   
 onderhoudsmiddelen en dweilmachine

 Schaatsbaan 1 dag iedere dag extra

 50m² € 595.- € 148,75

 100m² € 950.- € 237,50

 150m² € 1450.- € 362,50

 200m² € 1950.- € 487,50 

Exclusief reiskosten, afhankelijk van situatie en grootte.

Service Crew
Onze Service crew assisteert met schaatsuitgif-
te, onderhoud van de baan, toezicht, onderhoud 
schaatsen (incl. slijpen) en het aansturen van 
uw begeleiders/vrijwilligers. Onze crew kan 
samenwerken met uw mensen of de gehele 
begeleiding verzorgen. In bijna alle gevallen is 
het verplicht minimaal 1 medewerker van ons 
af te nemen in verband met veiligheid en goede 
omgang van de schaatsbaan.

Voor een medewerker rekenen wij € 30.- excl. 21% BTW p.u.

Ook in de zomer geschikt als ludieke Attractie!
Bij ons huurt u het gehele jaar door kunststof 
schaatsbanen voor binnen en buiten. Wij plaat-
sen de kunstschaatsbaan voor u hartje winter of 
midden in de zomer op iedere gewenste locatie. 
U bent vanaf nu dus niet meer afhankelijk van het 
weer om uw gasten heerlijk te laten schaatsen! 

Voordelen van onze schaatsbanen
• 365 dagen per jaar, 24 uur per dag zowel 
 binnen als buiten te gebruiken

• Milieuvriendelijk en een stuk goedkoper 
 dan traditionele ijsbanen

• Onze schaatsbanen glijden bijna even 
 goed als echt ijs (90%)

• Eenvoudige opbouw, waardoor het voor 1 dag  
 of langere periode gehuurd kan worden

• Er zijn geen grote aggregaten of 
 aansluitingen nodig

• Er hoeft geen milieuheffing afgedragen 
 te worden

• Op de boarding is veel ruimte voor reclame   
 van uw bedrijf of sponsoren

• Bezoekers van uw evenement krijgen 
 geen natte broek bij het vallen

• De huurprijs kan worden terugverdiend door   
 het heffen van entree en schaatshuur!

Extra opties (prijs op aanvraag)
• Nostalgisch blokhutjes voor uitgifte, 
 schaatsverhuur of (horeca)verkoop
• Plaatsing van een professionele tent 
 en/of ondervloer 
• IJshockey producten als goals, stick en pucks
• Professionele Curlingset 
• Licht- en geluidsinstallatie
• Diverse themadecoraties en attractie zoals   
 decorwanden en (winter)spelen

U dient zelf te zorgen voor
• Goede toegankelijkheid van de locatie
• Egaal en schone ondervloer (zeer belangrijk)
• Een EHBO post met bemanning
• Een elektra en waterpunt maximaal 
 5 meter van de baan
• Beveiliging van de schaatsbaan (nacht) of 
 een afgesloten terrein

Curlingbaan
Een unieke activiteit bij uw evenement, 
bedrijfsfeest of trekpleister bij beursdeelname!
Onze Curlingbaan is altijd een succes, 
wie wil dit spel nu niet een keer spelen!

Een Curlingbaan is makkelijk voor slechts 
één dag te realiseren en biedt deelnemers in 
competitie verband gegarandeerd veel plezier! 
Curling wordt gespeeld in teams van 2 x 4 
personen. Leuk als teambuilding en goed 
te combineren in een ontspannen setting. 
Wij plaatsen de schaatsbaan en kunnen deze, 
indien gewenst, ook begeleiden. Prijs is op 
aanvraag, afhankelijk van locatie en grootte.
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