Verhuur
Pakketten: vanaf dat je 2 nummers gaat combineren krijgt u speciale korting. Stuur dan een
mail naar info@sportwave.be en wij maken een offerte op maat.

1) Laserguns
Een battle met kwaliteitsvolle lasergeweren

•
•
•

Laserguns met volledig opgeladen batterijen
Handleiding
Spelmogelijkheden

8 laseregeweren

€45

Box met 8 lasergeweren +1 reserve geweer.
9 – 20 lasergeweren

€5 per geweer

Box met het gewenste aantal lasergeweren + 1
reserve geweer.
≥ 20 laseregeweren

€4,75 per geweer

Box met het gewenste aantal lasergeweren + 2
reserve geweren.
Target
Target kan gebruikt worden tijdens
verschillende spelvormen

€2 / target

2) New games
Knotshockeyset super JR
Een knotsgek hockeyspel met ‘grote oorstokken’

•
•
•
•
•
•

6 gele PU foam knotsen
6 blauwe PU foam knotsen
2 ballen met een diameter van 15 cm
totale lengte stick 80 cm
lengte knots 30 cm
2 doelen

Bumball
Een leuk handbalspel waar de bal blijft kleven!

•
•
•
•

6 blauwe vestjes/gordels met velcro (medium)
6 rode vestjes/gordels met velcro (medium)
2 zachte ballen
1 bewaartas

Omnikin outdoor Kin-ball
Spelen met een levensgrote bal!

•
•

1 kin-ball
Elektrische ballonpomp 220V - 240V ideaal voor Omnikin ballen

Tchoukbal
Een handbalspel met afwerking in een trampoline!

•
•

2 framen
2 ballen

2 spelen huren

€60

4 spelen huren

€100

Spelmogelijkheden en spelregels worden bij elk spel geleverd

2) Arrow Tag
Met pijl en boog gaan twee teams het gevecht aan!

•
•
•
•

36 pijlen
12 helmen (2 kleuren voor 2 teams)
Fiches met verschillende spelvormen
Obstakels

1 boog + 2 pijlen (minimum 6 bogen huren)
Roos

€10
gratis

4) Circusmateriaal
Een koffer vol circusplezier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10x Diabolo Play Astro kleurenmix 10 cm
10x Diabolo stokken beach color
30x Jongleerbal 64 mm 100 g intro 1st.
1x Boek Ballen NL
5x Jongleerdoekjes 3st.
1x Jongleerring 31,5 cm rood
1x Jongleerring 31,5 cm geel
1x Jongleerring 31,5 cm groen
3x Jongleerkegel Play op fluo oranje +/- 200 g
1x Boek kegels NL
5x Jojo jongleerbord rood + stok 60 cm
5x Jojo jongleerbord blauw + stok 60 cm
1x Devilstick standaard gewoon
1x Handstokken Devilstick
1x Boek Devilstick NL
5x Flowerstickset Bravo Basic Rubber
5x Recreatieve pois 2 stuks
1x Kiwido instructie CD
5x Jojo Flip&Roll instapmodel

1 cirkuskoffer

€50

5) Alles op wieltjes
Wielplezier in al zijn vormen

•
•
•
•
•

10 steps
12 rolschaatsen
2 wave boards
10 helmen
10 veiligheidssets

Je kan per item huren
Minimum 8 items

€5/item

6) Spelletjes
Grote gezelschapspelen voor alle leeftijden

•
•
•
•

Kubb
Reuze jenga
Reuze mikado
Reuze vier op een rij

4 grote gezelschapsspelen

o
o

€40

Algemene voorwaarden
Voor het huren van materiaal vragen we steeds een waarborg van 75€. Er wordt ter plaatse
een contract getekend.
Al het materiaal kan afgehaald en terug gebracht worden op een afgesproken tijdstip, op
het volgende adres:
Michielsbad
Clemenceaustraat 160
2860 Sint-Katelijne-Waver

