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BALSPELLEN
BALLENVATSPEL
Neem een ballendouche met ons Ballenvatspel! Honderden ballen vallen op je
hoofd! Kinderen vinden het geweldig, (groot)ouders helpen met ballen rapen,
oudere kinderen vullen het vat zo snel mogelijk en de kleintjes krijgen een
ballendouche. Een spel waar de hele familie aan mee kan doen.
Componenten
Het Ballenvatspel bestaat uit de volgende componenten:
•1 lage kast met 2 balinlaten en een grote centrale knop. De balinlaten
worden verlicht door LED ringen. Ook de centrale knop is verlicht.
•1 ballenvat met LED licht.
•2 flexibele, transparante slangen die de lage kast en het ballenvat verbinden.

standaard ballenvat

De lage kast met balinlaten wordt op de vloer geplaatst en is met soft play
materiaal bekleed. Standaard wordt op het voorpaneel uw logo opgenomen
(logo in .eps formaat aangeleverd door de klant). Het ballenvat wordt aan een
achterconstructie gemonteerd en is buiten bereik van het publiek.
Het spel
Het spel start door op de verlichte knop te drukken. Hierdoor schakelt de
motor in. Ballen kunnen in de verlichte balinlaten gestopt worden, waarna ze
via de slangen naar het ballenvat getransporteerd worden. Hier worden alle
ballen verzameld.
Wanneer de knop voor een tweede keer ingedrukt wordt, opent de voorzijde
van het ballenvat langzaam. Een waterval van ballen valt naar beneden: een
heuse ballendouche! Na een tijdje sluit de klep automatisch en kan het spel
overnieuw beginnen. Het leuke is dat kinderen zelf kunnen bepalen wanneer het
ballenvat geopend wordt. Er kunnen ballen in gestopt worden tot het ballenvat
en de slangen helemaal gevuld zijn.
Wanneer de knop 10 minuten niet ingedrukt wordt, schakelt de motor
automatisch uit. De verlichting in het ballenvat, de balinlaten en de knop
blijven wel branden.

standaard ballenvat met
gethematiseerde toren

Versies
We leveren 2 versies van het ballenvat:
•Standaard ballenvat, met een capaciteit van ca. 600 ballen.
•Medium ballenvat, met een capaciteit van ca. 200 ballen.
Opties
Lichteffecten in het ballenvat. Wanneer de klep van het ballenvat geopend
wordt, gaan lichteffecten aan. Iedereen in de speeltuin kan dit zien. In de
standaard versie worden de lichteffecten in het ballenvat gemonteerd. In de
medium versie dienen deze aan de buitenzijde gemonteerd te worden.

standaard ballenvat gemonteerd aan
klimstructuur
Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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Geluidsmodules op beide balinlaten. Wanneer een bal in de inlaat gestopt
wordt, is een grappig geluid te horen. In totaal zijn er 30 verschillende
geluiden, die willekeurig worden afgespeeld. Alleen de standaardversie kan
voorzien worden van geluidsmodules.
De panelen van de kast met balinlaten en het ballenvat kunnen naar wens
worden gethematiseerd, aansluitend bij het thema van de speeltuin (logo in
.eps formaat aangeleverd door de klant).
Een gethematiseerde toren waaraan het ballenvat gemonteerd wordt. Deze
platte toren dient aan een stevige muur gemonteerd te worden en kan naar
wens gethematiseerd worden.
Installatie

medium versie ballenvat gemonteerd
in klimstructuur

Om het ballenvat te installeren, is een minimale vrij ruimte, met name hoogte,
nodig (zie technische specificaties). Het ballenvat kan gemonteerd worden aan
een dragende muur, een bestaande klimstructuur, of een speciaal gemaakte
draagconstructie. De gekozen draagconstructie dient voldoende stevig te zijn
om het ballenvat aan op te hangen. We adviseren een minimum hoogte vanaf
de vloer tot de onderzijde van het ballenvat (zie technische specificaties).
Er is geen valdemping vereist. Er is een 220V aansluiting benodigd. De motor
bevindt zich buiten het bereik van publiek.
Technische specificaties
Ballenvat

medium versie ballenvat

standaard versie

medium versie

maximale capaciteit

ca. 600 ballen

ca. 200 ballen

afmetingen ballenvat
(LxBxH)

60x60x110 cm

50x60x70 cm

+/- 20 kg

+/- 17 kg

141x44x59 cm

120x37x59 cm

2 x 4,5 m

2 x 3,5 m

ten minste 3,8 m

ten minste 3,0 m

2,3 to 2,7 m

2,3 to 2,7 m

energiezuinige motor,
110W, 220V

energiezuinige motor,
110W, 220V

standaard versie

medium versie

basisprijs, inclusief installatiemateriaal

€7.900,-

€6.900,-

optie: lichteffecten in ballenvat

€150,-

€150,-

optie: geluidsmodule bij
beide balinlaten

€400,-

X

optie: op maat gethematiseerde panelen

€150,-

€150,-

€1.500,-

€1.500,-

gewicht ballenvat
afmetingen kast balinlaten
(LxBxH)
lengte van slangen
benodigde vrije hoogte,
vanaf vloerniveau
geadviseerde hoogte van
vloerniveau tot onderzijde
ballenvat

kast met balinlaten medium versie
ballenvat, op maat gethematiseerd

energieverbruik
Prijzen
Ballenvat

standaard gethematiseerde panelen

optie: gethematiseerde
toren
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BALLEN OPRUIMERS
Elke dag opnieuw aan het einde van de dag alle ballen oprapen en
terugbrengen naar de ballenbak? Dat hoeft niet meer! Maak er een spel van!
Kinderen rapen de ballen op en stoppen ze in de ballenopruimers. Uit de
opruimers komen grappige geluiden zoals gelach, getoeter en scheten wanneer
er een bal in gestopt wordt. Plezier voor de kinderen en voor u!
Componenten
De ballenopruimers bestaan uit de volgende componenten:
•1 ballenopruimer met balinlaat met verlichte LED ring
•1 flexibele en transparante slang die aan de opruimer gemonteerd wordt en
de ballen naar de ballenbak of elke andere gewenste locatie transporteert. De
korte afstand opruimer heeft geen slang nodig.
De ballenopruimer wordt op de vloer gemonteerd en is bekleed met soft play
materiaal. Standaard wordt op het voorpaneel uw logo opgenomen (logo in
.eps formaat aangeleverd door de klant).
Al onze ballenopruimers zijn CE-gecertificeerd.
Het spel
ballenopruimer small, met op maat
gethematiseerde panelen

Wanneer een bal in de inlaat wordt gestopt, start de motor en wordt de bal
via de slang naar de ballenbak getransporteerd. De optionele geluidsmodule
laat bij elke ingevoerde bal een ander, grappig geluid horen.
De afstand waarover ballen getransporteerd kunnen worden, hangt af van
de versie ballenopruimer. Binnen deze limiet, is elke gewenste slanglengte te
kiezen.
Wanneer na een periode van 3 minuten geen ballen ingevoerd zijn, schakelt de
opruimer automatisch af. De verlichting blijft permanent branden.
Versies
We leveren 4 verschillende versies ballenopruimers:

ballenopruimer medium, met op
maat gethematiseerde panelen

•Small. Deze versie is bedoeld om in de peuterzone te plaatsen. Vanwege de
hoogte van 59 cm is geen valdemping vereist. Voor deze versie adviseren we
een maximale slanglengte van 5 meter. De maximale stijging van de ballen is
2,5 meter.
•Medium. Deze versie heeft een krachtiger motor. Vanwege de hoogte van
90 cm is valdemping vereist. Ideaal voor plaatsing in de ballenbak. Voor deze
versie adviseren we een maximale slanglengte van 20 meter. De maximale
stijging van ballen is 6 meter.
•Large. Deze versie heeft dezelfde motor als de medium versie. Vanwege de
hoogte van 131 cm is valdemping niet vereist. Dit is de ideale ballenopruimer
om op strategische posities buiten de ballenbak te plaatsen, zoals bij een
terras. Voor deze versie adviseren we een maximale slanglengte van 20 meter.
De maximale stijging van ballen is 6 meter.
•Korte afstand. Deze versie wordt direct naast de ballenbak geplaatst. De
ballen die ingevoerd worden, rollen er aan de achterzijde uit, de ballenbak in.
Wanneer u een ballenopruimer bestelt, vragen we u ook naar de lengte slang
die u nodig heeft en de balmaat die u gebruikt. Slang kan per strekkende
meter besteld worden. De standaardlengte van slangen is 10 m, voor grotere
lengtes leveren we speciale koppelstukken.

ballenopruimer large, met op maat
gethematiseerde panelen
Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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Opties
Geluidsmodules op beide balinlaten. Wanneer een bal in de inlaat gestopt
wordt, is een grappig geluid te horen. In totaal zijn er 30 verschillende
geluiden, die willekeurig worden afgespeeld.
De panelen van de opruimers kunnen naar wens worden gethematiseerd,
aansluitend bij het thema van de speeltuin (logo in .eps formaat aangeleverd
door de klant).
Installatie
Er is een 220V aansluiting benodigd.
Technische specificaties
small

medium

large

korte
afstand

afmetingen (LxBxH)

60x45x59
cm

60x45x90
cm

60x45x131
cm

60x45x131
cm

gewicht

+/- 30 kg

+/- 35 kg

+/- 45 kg

+/- 30 kg

maximum lengte slang

5 m

20 m

20 m

X

maximum hoogte recht
omhoog

2,5 m

4,5 m

4,5 m

X

maximum hoogte in
stappen

2,5 m

6,0 m

6,0 m

X

nee

ja

nee

nee

energiezuinige
motor
63W, 220V

energiezuinige
motor
110W, 220V

energiezuinige
motor
110W, 220V

20W, 220V

small

medium

large

korte
afstand

basisprijs

€1.250,-

€1.450,-

€1.650,-

€1.400,-

prijs slang per strekkende
meter

€20,-/m

€20,-/m

€20,-/m

X

koppelstuk voor lengtes
groter dan 10m

€10,-

€10,-

€10,-

X

optie: geluidsmodule

€200,-

€200,-

€200,-

€200,-

optie: op maat gethematiseerde panelen

€100,-

€100,-

€100,-

€100,-

Ballenopruimer

standaard gethematiseerde panelen

valdemping vereist
energieverbruik
Prijzen
Ballenopruimer
ballenopruimer large bij terras

korte afstand opruimer naast de
ballenbak

gewapende ballenslang
Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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BALLENZWEVER
Zwever? Meer dan dat! Kinderen wanen zich ware magiërs met onze
ballenzwever. Ze laten de ballen in de lucht zweven, zonder dat ze aangeraakt
moeten worden. Heel belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen: ze oefenen
ongemerkt hun hand-oog coördinatie. En vol met zelfvertrouwen laten ze hun
mooiste trucs aan iedereen zien.
Het spel
De ballenzwever wordt op de vloer gemonteerd en is bekleed met soft play
materiaal. Het spel begint wanneer er op de grote verlichte knop gedrukt
wordt. Ballen die boven de uitlaten geplaatst worden, blijven in de lucht
zweven. Kinderen zoeken naar dit “magische” moment en beginnen te
experimenteren.
Standaard wordt op het voorpaneel uw logo opgenomen (logo in .eps formaat
aangeleverd door de klant).
Wanneer de knop na 3 minuten niet ingedrukt wordt, schakelt de zwever
automatisch uit.
Al onze ballenzwevers zijn CE-gecertificeerd.
Opties
De panelen van de ballenzwever kunnen naar wens worden gethematiseerd,
aansluitend bij het thema van de speeltuin (logo in .eps formaat aangeleverd
door de klant).
Installatie
Er is een 220V aansluiting benodigd. Geen valdemping vereist.
Technische specificaties
afmetingen (LxBxH)
gewicht
energieverbruik

103x50x59 cm
+/- 45 kg
energiezuinige motor
380W, 220V

Prijzen
basisprijs
optie: op maat gethematiseerde
panelen

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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PEUTER SPELLEN
WC-HUISJE
Laten we eerlijk zijn, geluiden die vanuit de WC komen, laten ons vaak lachen.
Dat is toch zo? Het onverwachte geluid van een doorspoelend toilet, iemand
die vanachter de deur praat, of het geluid van een scheet: kinderen vinden
het geweldig! Dat zijn geweldige geluiden! En daarom hebben wij het WC-huisje
gemaakt.
Het spel
Het WC-huisje is vormgegeven als een ouderwets toilet dat vroeger buiten
stond. Een klein houten gebouwtje, met een hartvormige opening, waarin een
balinlaat met LED licht is opgenomen. Elke keer wanneer een bal ingevoerd
wordt, is een grappig geluid te horen. Op de deur is een ‘bezet’ bord
gemonteerd. Af en toe licht dit bord op. Wanneer op dat moment een bal
ingevoerd wordt, is een stem te horen die dingen zegt als: “He, hallo, ik zit
hier. Stop eens met die ballen!”
Als een stand-alone spel rollen de ballen er aan de zijkant weer uit. Wanneer
de uitlaat aan de achterzijde geplaatst wordt en het WC-huisje tegen het
net van de ballenbak wordt geplaatst, kan hij ook gebruikt worden als
ballenopruimer.
Het WC-huisje is beschikbaar in verschillende kleuren.
Installatie
Het WC-huisje wordt gemonteerd op de vloer. Het is voorzien van LED licht en
heeft een 12V of 220V aansluiting nodig. Valdemping is niet vereist.
Technische specificaties
afmetingen (LxBxH)
gewicht

50x53x153 cm
+/- 25 kg

Prijzen
Basisprijs

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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MUIZENPADSPEL
Loop mee met Muis en leer alle kleuren!
Het spel
In samenwerking met een orthopedagoog en kindertherapeut hebben we het
Muizenpadspel speciaal ontwikkeld voor de peuterzone, om peuters op een
speelse manier kleuren te leren.

rood muizenpadspel gemonteerd
aan hek

Wanneer bovenaan een bal in de buis gestopt wordt, begint het verhaal van
Muis’ avontuur. Elke keer wanneer er een bal in gestopt wordt, wordt er een
nieuw stukje van het verhaal verteld. Tijdens zijn reis ziet Muis allerlei dingen
met een specifieke kleur. In elk avontuur wordt een andere kleur benadrukt.
Dit spel is ontwikkeld om regelmatig te kunnen worden verwisseld voor een
andere kleur. Op deze manier heeft de speeltuin iedere paar maanden iets
nieuws en leren de kinderen nieuwe kleuren.
Momenteel zijn de kleuren rood en geel beschikbaar. Andere kleuren zijn in
ontwikkeling.
Het spel is beschikbaar in Nederlands, Engels en Frans. Andere talen zijn
beschikbaar op verzoek.
Installatie.

geel muizenpadspel gemonteerd aan
hek

Het Muizenpadspel wordt geleverd met speciale beugels zodat het eenvoudig
aan het bestaande hekwerk van de peuterzone gemonteerd kan worden. Er is
een 12V of 220V aansluiting benodigd. Valdemping is niet vereist.
Technische specificaties
afmetingen (LxBxH)
gewicht

60x30x98 cm
+/- 15 kg

Prijs
rood muizenpadspel gemonteerd
tegen muur

Basisprijs (inclusief montagebeugels)

€1.250,-

TOUCH SPEL
Wat een plezier op de boerderij en avonturen in de jungle. Heb je de
kakelende kip al ontdekt of de olifant al gehoord? Met onze Touch Spellen
ontmoeten peuters de dieren en leren ze welke geluiden ze maken.
Het spel
Dit spel is speciaal ontwikkeld voor peuters en is een leerzame aanvulling voor
de peuterzone. Wanneer de dieren worden aangeraakt, maken ze een geluid.
Zelfs de koeienvlaai maakt een vreemd geluid!
touch spel - boerderijversie

Versies
Momenteel zijn twee versies van het Touch Spel beschikbaar:
•De boerderij
•De jungle
Opties
We bieden de mogelijkheid een afbeelding op maat te laten maken. Het
ontwerp wordt in nauw overleg met u gemaakt. Het maximaal aantal geluiden,
dat wil zeggen, geluidsmodules, bedraagt acht. Prijs op aanvraag.

touch spel opgenomen in wand
Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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Installatie
Het Touch Spel wordt geleverd met speciale beugels zodat het eenvoudig aan
het bestaande hekwerk van de peuterzone gemonteerd kan worden. Er is een
12V of 220V aansluiting benodigd. Valdemping is niet vereist.
Technische specificaties
afmetingen (LxBxH)
gewicht
touch spel - jungleversie

120x13x98 cm
+/- 15 kg

Prijs
Basisprijs (inclusief montagebeugels)

€1.450,-

touch spel - maatwerk merk-thema

KLANKSPEL
Maak je eigen muziek en let op de bal! Een spel voor peuters.
Het spel
Aan de bovenzijde kan een bal ingevoerd worden. Op weg naar beneden,
valt de bal op verschillende objecten die geluid maken. Je weet nooit door
welk gat aan de onderzijde de bal weer naar buiten rolt. Een spel vol met
verrassingen.
Installatie
Het Klankspel wordt geleverd met speciale beugels zodat het eenvoudig aan
het bestaande hekwerk van de peuterzone gemonteerd kan worden. Er is geen
stroomaansluiting benodigd; dit is een stroomloos spel. Valdemping is niet
vereist.
afmetingen (LxBxH)
gewicht

100x13x88 cm
+/- 15 kg

Prijs
Basisprijs (inclusief montagebeugels)

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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GROEPSSPELLEN
KIDS ESCAPE ROOM
Dit bloedstollende spel is uniek omdat het meerdere malen door dezelfde
spelers gespeeld kan worden. Door simpelweg op een knop te drukken,
veranderen alle puzzels en oplossingen. De Kids Escape Room is geschikt voor
kinderen van 6 tot 12 jaar.
De onderdelen
De Kids Escape Room bestaat uit de volgende onderdelen:
•De grote Kids Escape Room kast
•25 houten kistjes met sloten en brandmerk
•Een houten doolhof van 1 m2, een belangrijk spelaccessoire
•Spelonderdelen en accessoires
•2 x 50 spelsets voor kinderen van 6-8 jaar en 9-12 jaar.
•Een instructieboekje voor personeel
•Een technische installatie gids
Het spel
BAM, de deur slaat dicht: jullie zitten opgesloten en de tijd begint te lopen!
Houd je hoofd koel en kraak de code, binnen 60 minuten moeten jullie
zien te ontsnappen. De ultieme uitdaging, alleen voor de dapperste en de
scherpzinnigste jongens en meiden.
Het hart van de escape room is een indrukwekkende kast met knoppen en
een bloedstollende klok die de tijd aftikt. Aan de wanden van de escape room
hangen genummerde kistjes. Met behulp van de tricks en trucs uit het eerste
kistje gaan jullie aan de slag. Probeer zo snel mogelijk de sleutels van de
volgende kistjes te bemachtigen door puzzels en raadsels op te lossen. Pas als
je alle puzzels hebt opgelost, heb je de code om de deur te openen.
Een volwassen begeleider van de kinderen neemt de rol van spelleider op zich
en houdt toezicht. Daarom is er geen personeel nodig tijdens het spel. Binnen
en buiten de kamer zijn noodknoppen gemonteerd vanwege de veiligheid.
Om het spel voor een volgende groep te klaar te maken heeft één persoon
ongeveer 10 minuten nodig.
De opties
Indien men kinderen niet in een afgesloten omgeving wil laten spelen, dan is
het mogelijk het spel in de “kraak de kluis” versie te spelen. Met de gevonden
codes wordt dan niet de deur van de kamer geopend maar de kluis die
onderdeel uitmaakt van de grote centrale kast.
Vragen en puzzels kunnen worden aangepast aan het thema van de
onderneming. Prijzen op aanvraag.
De spelomgeving, aankleding van de speelruimte en vormgeving van de
spelattributen kunnen gethematiseerd worden. Prijzen op aanvraag.

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
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Vragen en duur van het spel kunnen worden aangepast aan andere
leeftijdsgroepen. Prijzen op aanvraag.
Het installeren
Voor de Kids Escape Room is minimaal 20 m2 ruimte nodig. Een 220V
aansluiting is vereist.
Wij leveren de Kids Escape Room als plug & play installatie.
Prijs
Basisprijs complete installatie

€ 29.500,-

MAGISCHE KAST
Een spel dat het karakter heeft van een escape room maar waar de kinderen
in de omgeving op zoek moeten naar antwoorden en oplossingen.
Het spel
Het hart van het spel is een geheimzinnige kast met allerlei spullen uit lang
vervlogen tijden achter een afgesloten deur met ruitjes. De kinderen krijgen
een lijst met vragen en opdrachten. Onder in de deur zit een indrukwekkend
cijferslot.
Naast de kast hangen houten kistjes en schilderijen. Alles heeft een verborgen
boodschap. Kinderen moeten vragen beantwoorden, de antwoorden vormen een
code en met de code kan het slot worden geopend.
De opties
De kast en attributen maar ook de vragen en puzzels kunnen worden
aangepast aan het thema van uw speeltuin. Prijzen op aanvraag.
Vragen en puzzels kunnen worden aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen.
Prijzen op aanvraag.
Het installeren
Voor de Magische Kast is minimaal 20 m2 ruimte nodig. Een 220V aansluiting
is vereist.
Wij leveren de Magische Kast als plug & play installatie.
Prijs
Prijs vanaf

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
Bezoekadres: Oostbaan 1110, 2841 ML Moordrecht, Nederland
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SCHATKIST JACHT
De Schatkist Jacht is een echte speurtocht! Om de schat te veroveren, moet
je hard werken. Je moet kistjes vinden die her en der verstopt zijn, je moet
puzzels en raadsels oplossen en je moet goed onthouden wat je onderweg
gezien hebt. Samenwerken, goed nadenken en de schat vinden!
De onderdelen
De Schatkist Jacht bestaat uit de volgende onderdelen:
•1 grote Schatkist. In de Schatkist kunnen door de speeltuin prijzen worden
gestopt. Ook ouders die een verjaardagsfeestje organiseren kunnen er cadeaus
in stoppen.
•12 houten kistjes. De kistjes zijn verspreid over de speeltuin.
•1 sleutelring met 12 verschillende pluggen.
•1 lege sleutelring om de sleutels van de houten kistjes te verzamelen.
Bij levering is uw speeltuinlogo op het frontpaneel gedrukt (.eps format door u
aan te leveren).
Het spel
De kinderen krijgen aan het begin van het spel de sleutelring met 12
verschillende pluggen. Slechts 6 van deze pluggen zijn nodig om de Schatkist
te openen. Ze krijgen ook een sleutel waarmee ze het eerste kistje kunnen
openen en een aanwijzing waar ze het eerste kistje kunnen vinden.
In ieder kistje zit een foto van een specifieke plug die nodig is om de
schatkist te openen, een sleutel voor het volgende kistje en een raadsel of
puzzel waarvan de oplossing de weg wijst naar het volgende kistje. De kistjes
zijn her en der in de speeltuin verstopt.
Omdat er maar 6 pluggen nodig zijn om de schatkist te openen, worden
er maar 6 houten kistjes gebruikt in het spel. De overige 6 zijn er om de
speurders op het verkeerde been te zetten. Het is mogelijk deze 6 kistjes
te gebruiken voor een spel met een ander thema of voor een andere
leeftijdsgroep.
De opties
Het spel en het verhaal, de rode draad van het spel, kunnen naar wens
gethematiseerd worden.
Het installeren
Wij adviseren de grote Schatkist vast aan de vloer of aan een muur te
bevestigen. Voor de schatkist is een 220V aansluiting nodig.
De kistjes worden aan de muur bevestigd op ongeveer 1 m hoogte en niet al
te duidelijk zichtbaar. Hoe moeilijker te vinden, hoe spannender het spel. Om
het spel spannend te houden, adviseren wij de kistjes van tijd tot onderling uit
te wisselen of op nieuwe plaatsen te hangen.
Technische specificaties
schatkist (LxBxH)
gewicht
kist (LxBxH)
gewicht

100x50x70 cm
+/- 30 kg
30x35x35 cm
+/- 4 kg

Prijs
Basisprijs complete installatie
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VERHUUR
VERHUUR
Wij bieden de mogelijkheid om verschillende spellen, zoals het Ballenvatspel of
Ballenopruimers te huren.
De speeltuin kan het product dan op ieder gewenst moment alsnog kopen,
waarbij 1/2 van de reeds betaalde huur in mindering wordt gebracht op de
verkoopprijs.
Verhuur is exclusief installatiekosten en exclusief kosten voor eventuele
verwijdering wanneer de huur opgezegd wordt.
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

PROMOTIEVERHUUR
Speciaal voor promotie-activiteiten op locatie is het Ballenvatspel ook te huur.
Erg goed te combineren met prijsacties. Wanneer de kinderen de speciale
prijzenbal vangen (niet oprapen!), hebben ze een prijs gewonnen. Dit kan een
prijs van de speeltuin zijn, of van ondernemers uit de omgeving. Prijzen door
huurder zelf te bepalen.
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

Ballen Enzo.nl is een onderdeel van CrinC BV
Bezoekadres: Oostbaan 1110, 2841 ML Moordrecht, Nederland

Ballen Enzo.nl

13

CATALOGUS

V7 - 1 november 2017

EN VERDER...
Ballen Enzo is het resultaat van een mengeling van architectuur, design en
creatieve en speelse technieken. Naast complete spellen, ontwikkelen en
bouwen we: op maat gemaakte spelonderdelen, unieke spellen voor unieke
momenten en grote bouwwerken. Hiernaast geven we advies op het gebied van
renovatie en nieuwbouw van speeltuinen.

ESCAPE ROOMS
We ontwerpen en bouwen speciale onderdelen en sloten voor diverse escape
rooms, naar specificaties en wensen van de klant.

MAATWERK SPELLEN
Aangepaste en op maat gemaakte spellen voor een specifieke ruimte of
situatie, of voor een speciaal doel. Wij ontwerpen en maken spellen op
aanvraag.

LASER GAME AREA
Voel de spanning en sensatie! Zowel kinderen als volwassenen kunnen genieten
van onze laser game areas. De gebieden zijn ingericht met gethematiseerde,
lichtgevende objecten, die in het donker oplichten. Zeer mysterieus! Ontworpen
naar uw wensen en budget. Kosten-efficiënt en op maat gemaakt.
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HUISJE SMALL
Gethematiseerd houten huisje met lessenaarsdak en open voorzijde. De binnenen buitenzijde worden in kleur gethematiseerd. Varianten in uitvoering mogelijk.
afmetingen (LxBxH)

ca. 120x200x180 cm

Prijs
Basisprijs

€ 930,-

HUISJE MEDIUM
Gethematiseerd houten huisje met zadeldak, twee ingangen en raampjes. De
binnen- en buitenzijde worden in kleur gethematiseerd. Varianten in uitvoering
mogelijk.
afmetingen (LxBxH)

ca. 220x220x240 cm

Prijs
Basisprijs

€ 1.490,-

HUISJE LARGE
Gethematiseerd houten huisje van ca. 300x300 cm en 260 cm hoog. Wordt op
maat ontworpen en gethematiseerd. Neem contact op om de mogelijkheden te
bespreken.

SOFT PLAY BANKJES
Bankjes afgewerkt met brandvertragend, afneembaar zeildoek. Kopzijde
desgewenst in het thema van de speeltuin verkrijgbaar. Leverbaar in
verschillende lengtes en kleuren.
Prijs
Prijs per strekkende meter

€ 150,-

GETHEMATISEERDE BOUWWERKEN
We ontwerpen en, op verzoek van de klant, bouwen volledig gethematiseerde
bouwwerken zoals kastelen, schepen en boomhutten.
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HOUTEN BOOM
Houten boom van ca. 4 meter hoog. Diverse uitvoeringen mogelijk, zoals
bijvoorbeeld een variant waar een afruimkar in geplaatst kan worden, of een
vuilnisbak.
Prijs
Prijs vanaf

€ 1.250,-

PANEEL FOTOMOMENT
Kunststof paneel voor bij de ingang of uitgang met een uitsparing waar een
kind het hoofd doorheen kan steken. Verschillende afmetingen en thema’s
passend bij de huisstijl van de speeltuin mogelijk.

GETHEMATISEERD BEHANG
Speciaal op maat ontworpen en gethematiseerd fotobehang. In diverse
kwaliteiten leverbaar, zowel op de rol, als grootformaat. Eenvoudig zelf of door
een behanger aan te brengen.

BEWEGWIJZERING EN STICKERS
Wij leveren diverse producten voor de bewegwijzering in de speeltuin en
decoratie op ramen, zoals borden, stickers met openingstijden en huisregels.
In het thema van de speeltuin verkrijgbaar. Maatwerk mogelijk tegen scherpe
prijzen.
Neemt u contact op voor de mogelijkheden en prijzen.

MASCOTTESTICKERS
Stickers voor op glazen ruiten en deuren, zodat kinderen niet tegen het glas
aanlopen. Ook verkrijgbaar met de tekst ‘ingang’ en ‘uitgang’. Zelfklevende folie.
Verschillende kleuren mogelijk.
Prijzen
medium, ca. 23 cm hoog

€ 9,-

large, ca 33 cm hoog

€ 12,-
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FEESTSTOEL
Feeststoel uit full colour bedrukte kunststof plaat. Verkrijgbaar in thema van de
speeltuin.
Prijs
Prijs per stuk

€ 135,-

RENOVATIE
We beschikken over uitgebreide kennis en kunde om bestaande speeltuinen te
revitaliseren en te upgraden.

STYLING EN THEMATISERING
We kunnen u ondersteunen met advies en ontwerp om een unieke sfeer te
creëren in uw speeltuin. Alle bezoekers, jong en oud, zullen zich er prettig bij
voelen.

ARCHITECTONISCH ONTWERP
Om een grote hal om te toveren in een speeltuin, zijn verschillende
bouwkundige ingrepen noodzakelijk. Praktische vragen rijzen, zoals: “Wat is een
goede positie voor de toiletten?” en “Wat is een efficiënte indeling voor de
keuken en opslag?
Met een goed plan kan de ruimte zo optimaal mogelijk worden benut.
De kosten voor de uitvoering worden vooraf inzichtelijk en onplezierige
verrassingen tijdens de uitvoering worden tot een minimum beperkt.
Neemt u contact op voor de mogelijkheden.

gang

dagvoorraad

verjaardagen

bar

keuken

daglicht

overflow
restaurant
restaurant

entree

spellen
spellen

daglicht

toiletten
restaurant /
worklounge
opslag

kantoor

VERDIEPING

trampolines

schaal 1:250

BEGANE GROND

daglicht

kooi

daglicht

ballendorp

softplay

daglicht

schaal 1:250
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© Ballen Enzo.nl 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele installatie-,
handeling- en verzendkosten. Genoemde installatiekosten zijn exclusief reiskosten. Voor reiskosten hanteren
wij een tarief van €0,35 per gereden kilomenter. Er wordt geen reistijd in rekening gebracht.
Levertijden worden in overleg met de klant overeengekomen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Ballen Enzo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging van leveranciers en/of wettelijke
voorschriften noodzakelijk is. Met het publiceren van deze prijslijst vervallen voorgaande prijsopgaves.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.ballenenzo.nl
Contact:
Wim Wijting:		wim@ballenenzo.nl
		
+31 (0)6 54 392 019
Martijn Potters:		martijn@ballenenzo.nl
		
+31 (0)6 25 117 337
Bezoekadres:		
Oostbaan 1110, 2841 ML Moordrecht, Nederland
In België wordt Ballen Enzo vertegenwoordigd door Lélé.
Voor meer informatie en contact:
Hanne Vanhaesebrouck:
e-mail:		lele.hanne@gmail.com
telefoon:		
+32 484 88 45 26
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