
MOBIELE SCHAATSBAAN
Hoe mooi kan het zijn? Schaatsen op uw eigen baan onder een stralende zon. 

Over het weer kunnen wij u niets beloven maar voor de schaatsbaan bent u bij ons aan  
het goede adres. Een kunststof baan van max. 150 m² incl. de schaatsen, tapijt om de  

baan, een authentieke houten afzetting en (als u wilt) een uitgifte huisje, verlichting,  
muziek en de nodige spelleiders, dat is wat wij u kunnen aanbieden.

Wat doen wij voor u en wat kunt u eventueel zelf doen?
Als u wilt leggen wij de baan, met alles er op en eraan, compleet neer en begeleiden deze 
met de nodige spelleiders, u heeft er geen enkel omkijken aan.
U kunt ook het een en ander zelf doen, van het uitdelen van de schaatsen tot het 
meehelpen met het leggen van de baan, uiteraard levert u dit de nodige korting op.

Wat zijn de kosten?
De prijs is afhankelijk van de afmetingen en van wat wij precies voor u doen.
De huur van de schaatsbaan voor 1 dag, incl. 1 medewerker van ons die samen met u de 
baan legt is:

• huur Schaatsbaan van  50 m² (6x9 meter): €   550,- (extra dagen: € 120)
• huur Schaatsbaan van 100 m² (8x13 meter): €   950,- (extra dagen: € 240)
• huur Schaatsbaan van 150 m² (10x15 meter): € 1350,- (extra dagen: € 360)
• extra kosten voor complete plaatsing door ons: €   150,-
• extra kosten voor complete plaatsing 

en begeleiding door ons voor max. 5 uur: €   400,-

Afmetingen schaatsbaan:
Wij kunnen de schaatsbaan in vele 
afmetingen leveren, hierbij de 
standaard maten:
Andere afmetingen op aanvraag.

Standaard onderdelen bij onze schaatsbaan:
– de kunststof schaatsbaan zelf
– 70 paar schaatsen (maat 28 t/m 46)
– tapijt rond de baan van 1 meter breed

– bankjes voor de deelnemers
– 2 schaats-rekken en een uitgifte tafel
– hulp bij op- en afbouw

De extra mogelijkheden zijn:
– sfeervolle hekjes om de baan, dit is verplicht 

als u zelf geen afscheiding heeft: € 125 / € 150 / € 175 (extra dagen +10%)
– een schaatsen uitgifte tentje: € 50 (extra dagen +25%)
– een sfeervol schaatsen uitgifte huisje: € 125 (extra dagen +25%)
– verlichting, 50 meter feestverlichting: € 50 (extra dagen +25%)
– een geluidsinstallatie: € 75 (extra dagen +25%)
– een ondervloer (indien nodig): op aanvraag

Attentie:
– Alle bedragen zijn excl. transport (€ 0,45 per gereden km.) en excl. BTW
– Wij willen hier heel eerlijk over zijn, in tegenstelling wat anderen u willen doen 

geloven: Het schaatsen op kunstijs is niet hetzelfde als schaatsen op 'echt' ijs.
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