FORMULES
VOOR SCHOLEN

INLEIDING

EEN NIEUW
HOOFDSTUK
IN ONS VERHAAL
In 2014 werd Airzone geboren. Na het idee en de conceptfase bouwden we
in enkele maanden ons droompark uit. Op 1 april 2015 organiseerden we ons
openingsevenement. Het concept was meteen een schot in de roos. Elk jaar
voegden we nieuwe attracties, faciliteiten en uitbreidingen toe om onze klanten
steeds beter te kunnen bedienen.
Vandaag kijken we met veel trots terug op 6 seizoenen aan inflatable fun. In 2022
staat hier een volledig uitgerust park met gigantisch veel mogelijkheden en een
enthousiast team dat door de jaren heen enkel hechter is geworden.
Tijdens de ‘Airzone jaren’ verzamelden we namelijk ontelbaar veel epische verhalen,
slapeloze nachten, lege bierglazen, lachende klanten, uitstekende reviews én
helaas ook veel grijze haren.
Onze gezamenlijke passie voor ondernemen heeft ons echter in een nieuwe richting
geduwd. Zichzelf heruitvinden en de drang om nieuwe uitdagingen aan te gaan is
de drijfveer achter het starten van dit nieuw hoofdstuk.
Met Meadow willen we onze gezamelijke expertise inzetten om een padel- én
leisureclub uit te bouwen. Een ontmoetingsplek waar plaats is voor sport, lekker
eten en nieuwe ervaringen. Dit allemaal omkaderd in een mooie groene omgeving.
Onze opblaasbare attracties, waarvoor mensen van veraf naar Kontich afzakten,
zullen helaas verdwijnen (of verhuizen?). Onze klantvriendelijkheid, flexibiliteit en
ons oog voor detail zullen in Meadow echter nog steeds de basis vormen.

MEADOW

PADEL

FOOD

FUNZONE

10 velden, waarvan 5 overdekt

Nieuw food concept

Sportdagen

Initiatielessen voor scholen

Catering op maat

Sportkampen

Voor beginners én gevorderden

Volledig uitgeruste bar

Teambuilding activiteiten

FORMULES
SCHOLEN
OP ONZE LOCATIE
IN KONTICH

SPORTDAGEN
INITIATIE PADEL

FUNZONE

Padel kent een razendsnelle groei - vooral bij de jeugd. Je hebt
er ongetwijfeld al van gehoord in de media of in je vriendenkring.
Het lijkt op tennis - maar ligt door zijn kleinere veld lager qua
intensiteit. Bovendien mag je de glazen kooi ook gebruiken om
ballen naar je tegenspelers te spelen, wat het extra uitdagend
maakt.

Uw lachspieren zijn opgewarmd? Goed zo. Jullie worden in teams
verdeeld en gaan de strijd aan in verschillende knotsgekke minigames.

In onze padel initiatie leer je de officiële spelregels en ben je
vervolgens aan slag op het veld. Onze monitoren geven de
perfecte introductie in deze populaire en toegankelijke sport.
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Zonder in detail te treden verzekeren we je dat ze hilarisch en
voor iedereen haalbaar zijn. Wie weet maakt onze furieuze
mechanische rodeo-stier wel een come back?

PADEL

PRAKTISCH

A) HALVE DAG
PADEL INITIATIE

20 tot en met 40 deelnemers
€17,5 per deelnemer incl. BTW
Halve dag

Schoolgroepen kunnen terecht bij Meadow vanaf 20 personen. Per groep van
20 leerlingen voorzien wij een Meadow padel instructeur. Tijdens deze sportdag
genieten jullie van een uitgebreide initiatie padel. Na de pauze is het tijd voor een
wedstrijd!

VOORBEELD PLANNING
VOORBEELD VOORMIDDAG
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VOORBEELD NAMIDDAG

09:00 - 09:30

Aankomst + Uitleg

12:00 - 12:30

Aankomst + Uitleg

09:30 - 11:15

Initiatie padel

12:30 - 14:15

Initiatie padel

11:15 - 11:30

Pauze

14:15 - 14:30

Pauze

11:30 - 12:00

Padel wedstrijden

14:30 - 15:00

Padel wedstrijden

12:00

Einde

15:00

Einde

Huur rackets en ballen inbegrepen
Het is toegelaten om een eigen lunchpakket te voorzien.

PADEL +

FUNZONE

PRAKTISCH

B) HALVE DAG
PADEL + CRAZY FUN ZONE
De groep wordt opgesplitst in 2 groepen (vaak per klas) die deelnemen aan de
activiteiten in tegengestelde volgorde.
Tijdens deze sportdag genieten jullie van een uitgebreide initiatie padel én de
funzone mini games.

VOORBEELD PLANNING
GROEP 1

8

GROEP 2

08:30 - 09:00

Aankomst + Uitleg

08:30 - 09:00

Aankomst + Uitleg

09:00 - 10:30

Initiatie padel

09:00 - 10:30

Funzone

10:30 - 10:45

Pauze

10:30 - 10:45

Pauze

10:45 - 12:15

Funzone

10:45 - 12:15

Initiatie padel

12:15

Einde

12:15

Einde

41 tot en met 80 deelnemers
€17,50 per deelnemer incl. BTW
Halve dag
Huur rackets en ballen inbegrepen
Het is toegelaten om een eigen lunchpakket te voorzien.

PADEL +

Funzone

PRAKTISCH
41 tot en met 120 deelnemers

C) HELE DAG
PADEL + CRAZY FUN ZONE

€25 per deelnemer incl. BTW
Hele dag
Huur rackets en ballen inbegrepen

De groep wordt opgesplitst in 2 groepen (vaak per klas) die deelnemen aan de
activiteiten in tegengestelde volgorde.
Tijdens deze sportdag genieten jullie van een uitgebreide initiatie padel én de
funzone mini games.

VOORBEELD PLANNING
GROEP 1

9

GROEP 2

09:00 - 09:30

Aankomst + Uitleg

09:00 - 09:30

Aankomst + Uitleg

09:30 - 11:00

Initiatie padel

09:30 - 11:00

Funzone

11:00 - 11:15

Pauze

11:00 - 11:15

Pauze

11:15 - 11:45

Padel wedstrijd

11:15 - 11:45

Finale funzone

11:45 - 12:30

Middagpauze

11:30 - 12:30

Middagpauze

12:30 - 14:00

Funzone

12:30 - 14:00

Initiatie padel

14:00 - 14:30

Finale funzone

14:00 - 14:30

Padel wedstrijd

Het is toegelaten om een eigen lunchpakket te voorzien.

CRAZY FUN ZONE

D) HALVE DAG CRAZY FUN
ZONE
Uw lachspieren zijn opgewarmd? Goed zo. Jullie worden in teams verdeeld en
gaan de strijd aan in verschillende knotsgekke mini-games. Uiteraard draaien de
spelletjes om - je raadde het al - teambuilding.
Zijn de mini-games moeilijk?
Niet écht als je goed samen werkt.
Wat voor mini-games zitten hierin vervat?
• De raging bull (onze mechanische stier)
• Skippy snakes: inflatable slangen waarop je om ter snelst aan de andere kant
moet trachten te geraken
• Hammered
• Reuzeschoenen
• Sumo wrestling Batman vs Superman
• IPS Parcours

VOORBEELD PLANNING
09:00 - 09:30

Aankomst + Uitleg

09:30 - 11:15

Crazy Fun Zone

11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:00

Crazy Fun Zone Finale

12:00

Einde
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PRAKTISCH
20 tot en met 70 deelnemers
€25 per deelnemer incl. BTW

PADEL +

FUNZONE +

TRAMPOLINE +

FLUO GOLF

PRAKTISCH

E) COMBINATIE
MEGA BOUNCE & Meadow
Op zoek naar een goed gevulde sportdag met een grote variatie aan sporten? In dit
combinatiepakket zitten 4 activiteiten, verspreid over onze 2 vestigingen, vervat.
Opgelet: De leerlingen zullen zich tijdens de middaguren moeten verplaatsen van
Hoboken naar Kontich (of andersom). Het vervoer is niet inbegrepen in het pakket.

81 tot 160 deelnemers
€25 per deelnemer incl. BTW
Huur rackets en ballen inbegrepen
+ verplichte anti-slipsokken
Het is toegelaten om een eigen lunchpakket te voorzien.
Voor dit pakket is een verplaatsing van
van ongeveer 10 km vereist

VOORBEELD PLANNING
GROEP 1 EN 2
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GROEP 3 EN 4

08:30 - 09:00

Aankomst + Uitleg

08:30 - 09:00

Aankomst + Uitleg

09:00 - 10:15

Initiatie padel / Funzone

09:00 - 10:15

Trampoline springen / Fluo Golf

10:15 - 10:30

Pauze

10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:45

Padel tornooi / Funzone

10:30 - 11:45

Fluo Golf / Trampoline Springen

11:45 - 12:15

Middagpauze

11:45 - 12:15

Middagpauze

12:15 - 13:00

Transfer naar Mega Bounce

12:15 - 13:00

Transfer naar Meadow Kontich

13:00 - 14:15

Trampoline springen / Fluo Golf

13:00 - 14:15

Initiatie padel / Funzone

14:15 - 14:30

Pauze

14:15 - 14:30

Pauze

14:30 - 15:45

Fluo Golf / Trampoline springen

14:30 - 15:45

Padel tornooi / Funzone

PRAKTISCHE
INFORMATIE

PRAKTISCHE
INFORMATIE
Nog bijkomende vragen? Waarschijnlijk zal u hieronder een antwoord vinden!

“Wij hadden oorspronkelijk geboekt voor een groep van 25 personen, enkele personen hebben echter moeten afzeggen. Wat nu?”
Wij vragen steeds om ten laatste 7 dagen voor de aanvang van uw evenement per mail te verwittigen hoeveel deelnemers er
uiteindelijk zullen starten. De dag zelf accepteren we een maximum afwijking van 10% op het aantal bevestigde deelnemers

“Wat gebeurt er als het slecht weer is?”
Er zijn 5 outdoor en 5 indoor padel terreinen. Het funzone gedeelte is ook grotendeels buiten. Bij regenval kunnen de activiteiten
steeds doorgaan.
Indien de weersvoorspellingen dermate slecht zijn zodat de veiligheid in het gedrang komt, behouden wij steeds het recht om
in het belang van de deelnemers de activiteit(en) te annuleren. Indien mogelijk stellen we graag een alternatieve indoor activiteit
voor.
Onze indoor alternatieven:
Het trampoline park “Mega Bounce” in Hoboken behoort tot dezelfde groep dan Meadow. Afhankelijk van de beschikbaarheid
kunnen jullie kiezen om naar daar uit te wijken in geval van erg slecht weer. Het park is opgebouwd uit verschillende activiteiten
die geschikt zijn voor een leuke sportdag.
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“Welke faciliteiten zijn beschikbaar? Zijn er douches, kleedkamers, lockers?”
Er zijn twee grote kleedkamers (vrouwen/mannen) aanwezig in ons horeca-gebouw. Per kleedkamer is er één inloopdouche
beschikbaar.
Persoonlijke spullen kan u veilig opbergen in de lockers.
“Hoe kan ik betalen?”
U kan cash, via bancontact of met visa ter plaatse afrekenen. Indien gewenst bezorgen we u graag na betaling per mail een
factuur. Overheden en scholen kunnen achteraf betalen via overschrijving op basis van de goedgekeurde offerte. Indien uw
organisatie met een bestelbon werkt, voegen we de code graag toe aan de uiteindelijke factuur.
“Welke kledij moeten we dragen om deel te nemen aan de activiteiten?”
Wij raden de deelnemers aan om sportieve of losse kledij te dragen. Sportschoenen of sneakers zijn verplicht.
“Is er een parking aanwezig?”
Er is een gratis parking voor het gebouw. Om iedereen de kans te geven zijn wagen te parkeren, vragen wij u om zo veel mogelijk
te carpoolen. Dit komt het milieu ook ten goede. Fietsen kunnen tegen het gebouw geplaatst worden.
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INSTRUCTIES
RESERVEREN
Indien u bijkomende vragen hebt of graag een op maat uitgewerkt voorstel
ontvangt, kan u hier naar vragen via info@meadowclub.be
Om een gericht voorstel te kunnen opmaken, vragen wij om volgende gegevens
door te sturen naar info@meadowclub.be :
•

Gewenste datum evenement*

•

Gewenst startuur*

•

Geschat aantal deelnemers*
(Dit kan nog gewijzigd worden tot 7 dagen voorafgaand het evenement. We
hanteren een tolerantie van max 10% afwijking op het finaal aantal leerlingen
dat werd doorgegeven 7 dagen op voorhand)

•

Gewenste pakket (A / B / C / D) *

•

Gegevens contactpersoon
- Naam contactpersoon *
- Telefoonnummer contactpersoon *
- E-mailadres contactpersoon *

•

Facturatiegegevens school
- Naam school *
- Adres *
- BTW-nummer / Ondernemingsnummer (indien van toepassing)
- E-mailadres boekhouding / secretariaat *
* verplichte velden
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