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Full-service           
organisatiebureau 

in Outdoor & Adventure

Deze speciaal voor volwassenen ontworpen stormbaan is maar liefst

4 meter hoog en 16 meter lang en is een ware eyecatcher op uw

Evenement, introductiedag, familiefeest of buurtfeest.

Verhuur

* Afmeting:  16 x 4 x 5 meter

* Totaalgewicht: 350 kg

* Voltage:  230 V / 1500 Watt (2 maal)

* Alle geleverde materialen dienen schoon en onbeschadigd terug gebracht worden

* Betaling geschied vooraf

Optie’s & Tarieven

Op volgende pagina vindt u alle mogelijke optie’s en de daarbij hoorde tarieven.             

stormbaan Excalibur

Gegarandeerd een dag lang succes met deze Excalibur stormbaan op

uw locatie!

 v.a. € 200,-  Minimaal - pers. elke locatie 2 uur
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stormbaan Excalibur
Optie 1

Wat houdt het in      

* Zelf ophalen & terug brengen  

* U dient zelf te zorgen voor een grote aanhanger

* Tijdsduur: 24 uur

Kosten

* Doordeweeks  € 200,-

* Weekend   € 250,-

Optie 2

Wat houdt het in

* Wij brengen en halen de stormbaan op

* Wij zorgen voor een aanhanger en transport

* Tijdsduur: 24 uur

Kosten

* Doordeweeks  € 200,- + Transport kosten

* Weekend   € 250,- + Transport kosten

Optie 3

Wat houdt het in

* Wij brengen en halen de stormbaan op

* Wij zorgen voor een aanhanger en transport

* Wij leveren een instructeur gedurende de activiteit’

* Tijdsduur: 24 uur

Kosten

* Doordeweeks  € 200,- + Transport kosten

* Weekend   € 250,- + Transport kosten

* Instucteur  € 22,50 per uur per instructeur 

let op!

Transportkosten € 20,- + € 0,45 per gereden km.
Alle genoemende prijzen zijn excl. 21 % btw
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