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SPRINGKASTELEN 

Al onze springkastelen worden geplaatst en opgehaald. Dit om er zeker van te zijn dat alles in orde en 

proper is. Gelieve de bijlage te lezen voor onze voorwaarden.  

1) Cowboy (open) 

 

 

Open, maar overdekt, springkasteel zonder veel toeters en bellen. Vrij 

springen over de gehele oppervlakte.  

 

1 dag (24u) : 100 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag.  

 

 

 

2) Prinsessenburcht (multiplay) 

Open (NIET overdekt) springkasteel dat ingedeeld is als 

“multiplay”. Aan de ene zijde heeft u een springgedeelte 

met enkele hindernissen, aan de andere kant is er een 

glijbaan voorzien.  

 

1 dag (24u) : 125 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag.  

 

 

3) Jungle run (hindernissenbaan – 2 delen) 

 

Open hindernissenbaan, bestaande uit 2 delen.  

Deel 1 = doorloop met hoge muur 

Deel 2 = grote glijbaan 

1 deel voor 1 dag (24u) : 175 euro (ex. BTW) 

2 delen voor 1 dag (24u): 325 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag.  
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4) Western Shooter XL (groot overdekt kasteel) 

 

 

Groot overdekt springkasteel met 2 trapjes en een 

glijbaan. Dit kasteel is ook voorzien van 2 kanonnen 

om balletjes mee af te vuren!  

1 dag (24u) – zonder shooters : 200 euro (ex. BTW) 

1 dag (24u) – MET shooters : 225 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag.  

 

 

ATTRACTIES 

1) Slingerbal 

 

 

Met deze slingerbal probeer je je vrienden van de 

troon te stoten. Kan jij het langst blijven staan?  

1 dag (24u) :  125 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag.  

 

 

 

2) Twistladder 

 

Dubbele twistladder waarbij het de bedoeling is om 

zo snel mogelijk aan de bel te geraken. 

Wie wint en wie valt?! 

1 dag (24u) : 100 euro (ex. BTW) 

Meerdere dagen: op aanvraag. 
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VOORWAARDEN SPRINGKASTELEN EN ATTRACTIES 

Zie bijgevoegd huurdocument.  

SPORTKOFFERS 

1. Light battle anti-cheat  

 

 12 rode pistolen  

 12 blauwe pistolen  

€90,00 voor hele set (excl. BTW) 

  

 

2. Light battle active  

 6 army targets  

 4 rode pistolen  

 4 groene pistolen  

 4 blauwe pistolen  

 4 witte pistolen  

 4 army grijze pistolen  

 4 army groene pistolen 

€8,00 per stuk  

€60,00 voor 8  

€170 voor hele set (excl. BTW) 

3. Skateboards klein 

 

 

 5 kleine skateboards 

 

 

€5,00 per stuk (excl. BTW) 

  



PAGINA 4 

4. Skateboards  

 9 skateboards 

 €5,00 per stuk (excl. BTW) 

 

 

 

5. Katapulten rood  

 16 rode pijlen  

 8 rode katapulten  

€10,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

 

 

 

6. Katapulten blauw 

 16 blauwe pijlen 

 8 blauwe katapulten 

€10,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

7. Speedminton  

 5 rode rackets 

 5 blauwe rackets 

 20 speeders 

 40 speedminton corners 

€40,00 voor hele set (excl. BTW)  
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8. Archery tag  

 10 blauwe helmen  

 10 rode helmen  

 13 blauwe pijlen 

 13 rode pijlen 

€60,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

9. Spikeball  

 5 grote ballen 

 5 middelgrote ballen 

 5 kleine ballen  

 5 spikeball netten met poten 

 5 zakken  

€20,00 voor 1 set (1 grote, middelgrote en 

kleine bal + 1 net met poten) excl. BTW 

 

10. Bubble soccer  

 .. rode ballen  

 .. groene ballen  

 .. transparante ballen  

 Pomp 

  Voetbal  

€25,00 per stuk (excl. BTW) 

 

11. Soft archery  

 5 doelen 

 6x rode boog met oog 

 10x zwarte boog met oog 

 3x groene boog met oog 

 4x blauwe boog met oog 

 29x oranje pijl 

 4x groene pijl  

€70,00 voor hele set (excl. BTW) 
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12. Sportkoffer  

 2x10 partij-vestjes  

 1 voetbal  

 1 basketbal  

 1 volleybal  

 1 handbal  

 1 frisbee 

 1 baseball-bat + baseball-bal 

 2 mini-tennisrackets + 3 softballen 

 2 mini-doeltjes 

 30 foam balletjes 

 1 grote dobbelsteen 

 1 parachute 

 2x6 potjes 

€50 voor hele koffer (excl. BTW) 

13. Skateboards klein  

 6 skateboards 

 €5,00 per stuk (excl. BTW) 

 

14. Tag rugby 

 6 groene vestjes 

 6 blauwe vestjes 

 3 rugbyballen 

 2x eindlijn + gewichtjes  

 33x gele plaklinten  

 33x rode plaklinten  

€25,00 voor hele set (excl. BTW) 
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15. Mini-tennis  

 12 mini-tennis rackets  

 24 softballen 

 2x6 potjes (2 kleuren) 

 + Gratis speedmintonnet  

€20,00 voor hele set (excl. BTW 

 

16. Tafeltennis  

 8x netjes 

 8x rode/zwarte batjes  

 8x blauwe soft batjes  

 1x doos met 50x oranje balletjes  

€5,00 voor 1 set (1x net, 2x soft batjes +3 

balletjes) excl. 

BTW 

 

17. Frisbee  

 10x frisbee 

 5x soft frisbee 

 1x doel 

 1x rond doel  

€20,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

18. Mini-badminton  

 20x rackets  

 10x pluimpjes  

 + gratis speedmintonnet 

€ 30,00 voor hele set (excl. BTW) 
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19. Kinball  

 1x kinball zwart 

 2x ballon 

 1x pomp 

€45,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bounceball  

 6x gele knotsen  

 6x blauwe knotsen  

 1 gele bal  

 1 blauwe bal  

€30,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

 

 

 

 

21. Loopklossen  

 4x blauw loopklossen  

 6x geel loopklossen  

€12,00 voor hele set (excl. .BTW) 

 

22. Badminton  

 10x rode rackets  

 10x blauwe rackets  

 1x zak yonex 

 2x net  

 3x6 pluimpjes  

 

 

€ 25,00 voor hele set (excl. BTW) 
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23. Circus  

 30x jongleerballen  

 12x jongleer kegel  

 10x jongleer doekje 

 6x draaibord + 6x stok  

 5x devil stick 

 5x diabolo + 5x stokjes  

 1x balanceerplaat   

 Extra springstok + mini-fiets  

+ eenwieler 

€80,00 voor hele koffer (excl. BTW) 

24. Bumball  

 6 rode plakvesten 

 6 blauwe plakvesten  

 1 grote bal  

 1 kleine bal 

  €35,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

 

 

 

 

25. Bumball kids (S) 

 6 rode plakvesten (S) 

 6 blauwe plakvesten (S) 

 3 grote ballen 

 1 kleine bal 

 €35,00 voor hele set (excl. BTW)  

 

 

 

 

 

26. Bumball kids (L) 

 6 rode plakvesten (L) 

 6 blauwe plakvesten (L) 

 1 grote bal 

 1 kleine bal 

€35,00 voor hele set (excl. BTW) 
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27. Lacrosse  

 6 ballen 

 6x rode stick 

 6x blauwe stick 

€20,00 voor hele set 

 

 

 

 

 

 

28. Floorball  

 6x blauwe stick 

 6x witte stick 

 12x witte bal 

 2x12 potjes 

€15,00 voor hele set 

 

29. You-fo 

 6x ringen 

 12x sticks 

€50,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

30. LEGO blokken XL 1 

€40,00 voor hele set (excl. BTW) 
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31. LEGO blokken XL 2 

€40,00 voor hele set (excl. BTW) 

32. LEGO blokken XL 3 

€40,00 voor hele set (excl. BTW) 

33. BMX 

€10,00 per stuk (excl. BTW) 

34. Mini-brommertjes 

 

€5,00 per stuk (excl. BTW) 
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35. Tchoukball 

 

€10,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

36. Balancebike 

€30,00 per stuk (excl. BTW) 

 

37. Waveboard 

€5,00 per (stuk excl. BTW) 

38. Kan jam  

€20,00 per set (excl. BTW)  
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39. Crazy forts 

€35,00 voor hele set (excl. BTW) 

40. 4 op een rij 

€20,00 voor hele set (excl. BTW) 

 

41. Clics 

€50,00 voor hele set (excl. BTW) 

42. Nerf-shooting  

€5,00 per stuk (excl. BTW)( €10,00 voor grote geweer) 
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43. Ropeskipping  

€10,00 per stuk (excl. BTW) 

 

 

44. Inlineskates  

€5,00 per stuk (excl. BTW) 
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UITRUSTING  

 

1) Tafels hoog 

€5,00 per stuk (excl. BTW) 

2) Tafels laag  

€5,00 per stuk (excl. BTW) 

3) Banken 

€4,00 per stuk (excl. BTW) 
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