Speciale formules
Pelican Aquapark
voor Sportdiensten

Vanaf juni 2019 bouwt Pelican School in De Lilse Bergen het eerste opblaasbare aquapark van de provincie Antwerpen.
Het park zal in de zomer dagelijks geopend zijn en heeft een maximum capaciteit van 49 gebruikers per uur. Als
particulier kan je voor 8 euro online een ticket kopen voor 1 uur toegang tot het park.
Voor sportdiensten bieden we 3 speciale formules aan.
Ben je op zoek naar een unieke zomeractiviteit voor de inwoners van jouw gemeente? Wil je graag een unieke
Aquapark dag aanbieden? Bekijk hieronder onze speciale formules.

Overzicht:
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x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

nvt

49

98

300,00 €

x

Aquapark Privatiseren 2u

x

x

x

x

x

x

nvt

49

98

500,00 €

x

20,00 €

Aquapark Sportdiensten 1u

x

x

nvt

49
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6,00 €

Aquapark sportdiensten 2u

x

x

nvt

49

294

10,00 €

x

35

49

294

10,00 €

Aquapark Scholen 1u
(1)
(2)

Pelican Aquapark

x

x

x

Groepen: vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest,..
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
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1.

Aquapark Games (2u)

Voor wie:
Geschikt voor grote groepen die op zoek zijn naar een all-in programma met begeleide activiteiten gedurende
2 u op het Aquapark.
▪
▪
▪

Groepen (vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest, …)
Sportdiensten
Bedrijven

Wanneer:
Juli/aug:
▪
▪

Steeds buiten de publieke openingsuren (13u-19u) van het aquapark.
(deze formule gaat dus meestal door van 10.30u tot 12.30u)
Zowel tijdens de week als in het weekend

Juni/sept:
▪
▪

Tijdens week: ganse dag mogelijk (bij voorkeur op vrijdag)
Tijdens weekend: Steeds buiten de publieke openingsuren (13u-19u) van het aquapark.
(deze formule gaat dus meestal door van 10.30u tot 12.30u)

Voorwaarde:
▪
▪

Min. aantal deelnemers per sessie: 25
Max. aantal deelnemers per sessie: 49

Wat:
Het aquapark wordt volledig afgehuurd voor jouw bedrijf, sportdienst of groep gedurende 2u.
➢ 1u vrij spel
➢ 1u begeleide activiteiten op het park (Capture the Pelican Flag / King of Pelican Park / Inflatable
Siccors, Stone and Paper/ …)

Prijs:
20 euro per persoon voor 2 u
Inclusief wetsuit, zwemvest, verzekering, monitor/redder, inkom domein De Lilse Bergen

Administratie:
Pelican School stuurt na de activiteit een totaalfactuur van 20 euro x aantal deelnemers.
De minimumfactuur bedraagt 500 euro (20 euro x 25).
(er dient verder niets met De Lilse Bergen te worden geregeld)


alle prijzen zijn inclusief BTW
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2.

Aquapark privatiseren (1u of 2u)

Voor wie:
Geschikt voor grote groepen die het park volledig willen afhuren voor hun eigen groep.
▪
▪
▪

Groepen (vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest, …)
Sportdiensten
Bedrijven

Wanneer:
Juli/aug:
▪
▪

Steeds buiten de publieke openingsuren (13u-19u) van het aquapark.
(deze formule gaat dus meestal door van 10.30u tot 12.30u)
Zowel tijdens de week als in het weekend

Juni/sept:
▪
▪

Tijdens week: ganse dag mogelijk (bij voorkeur op vrijdag)
Tijdens weekend: Steeds buiten de publieke openingsuren (13u-19u) van het aquapark.
(deze formule gaat dus meestal door van 10.30u tot 12.30u)

Voorwaarde:
▪
▪

Min. aantal deelnemers: niet van toepassing
Max. aantal deelnemers: 49

Wat:
Het aquapark wordt volledig afgehuurd voor jouw bedrijf, sportdienst of groep.

Prijs:
Forfaitair bedrag:
300 euro voor 1 u
500 euro voor 2u
Inclusief wetsuit, zwemvest, verzekering, 1 redder
Exclusief inkom domein De Lilse Bergen

Administratie:
Pelican School stuurt voor aanvang van de activiteit een factuur van 300 euro (1u) of 500 euro (2u).
De deelnemers dienen zelf de inkom van De Lilse Bergen te betalen aan de kassa (inkom dagrecreatie) (6-13j: 4
euro | > 14j: €5).



alle prijzen zijn inclusief BTW
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3.

Aquapark sportdiensten (1u of 2u)

Voor wie:
Speciaal tarief voor sportdiensten die nog niet zeker zijn van het aantal deelnemers.

Wanneer:
Enkel tijdens de publieke openingsuren (tussen 13 u en 19 u)
Enkel tijdens de week (NIET in het weekend!)

Voorwaarde:
Min. aantal deelnemers: niet van toepassing
Max. aantal deelnemers: 49 per sessie (verschillende sessies per dag mogelijk)

Wat:
Vrije toegang tot het aquapark (geen begeleide activiteiten)

Prijs:
6 euro per persoon voor 1 u (ipv 8 euro)
10 euro per persoon voor 2u (ipv 16 euro)
Inclusief wetsuit, zwemvest, verzekering, redding
Exclusief inkom domein De Lilse Bergen

Administratie:
De sportdienst geeft op voorhand het aantal deelnemers door. Pelican boekt de gewenste sessie in aan het
voordeeltarief en stuurt na afloop van de activiteit een factuur naar de sportdienst.
Let op!
(1) Het is mogelijk dat er onvoldoende plaatsen vrij zijn voor de gewenste sessie (aangezien deze formule
tijdens de openingsuren doorgaat en particulieren mogelijk reeds geboekt hebben). Hoe vroeger men de
gewenste datum en uur doorgeeft, hoe meer keuze men heeft.
(2) De sportdienst dient zelf inkom te betalen voor alle deelnemers aan de kassa van De Lilse Bergen. (6-13j: 4
euro | > 14j: €5)



alle prijzen zijn inclusief BTW
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4.

Aquapark Scholen (1 u)

Voor wie:
Speciale formule voor scholen die een exclusieve sportdag willen aanbieden aan een voordelige prijs.

Wanneer:
Juni of september
Tijdens de week (bij voorkeur op een vrijdag!)
Tussen 9.30 u tot 16.30u

Voorwaarde:
Min. 100 leerlingen per dag
Max. 343 leerlingen per dag (Max. 7 sessies met max. 43 leerlingen per sessie)

Wat:
Vrije toegang tot het aquapark (geen begeleidende activiteiten)

Prijs:
10 euro per leerling voor 1 u aquapark + een hele dag toegang tot het domein
Inclusief zwemvest, verzekering, redding, inkom domein De Lilse Bergen

Andere activiteiten:
De inkom tot het domein De Lilse Bergen is inbegrepen in de prijs. De leerlingen mogen dus heel de dag in het
domein blijven. Men kan ervoor kiezen om zelf activiteiten te organiseren op het domein of extra (betalende)
activiteiten van De Lilse Bergen in te plannen. Er kan gewerkt worden met een doorschuifsysteem. Hieronder
een voorbeeld voor 1 groep van maximum 49 leerlingen. In dit voorbeeld wordt gewerkt met een
doorschuifsysteem met 4 groepen:
10.00 u – 11.00 u:

Eigen activiteit (bv. Beachsoccer) begeleid door de leerkrachten L.O.

11.00 u – 12.00 u:

Speeltuin onder toezicht van de leerkrachten

12.00 u – 13 .00 u:

Middageten + vrij in het domein

13.00 u – 14.00 u:

Pelican Aquapark door Pelican School

14.00 u – 15.00 u:

Eigen activiteit (bv. Tagrugby) begeleid door de leerkrachten L.O.
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Administratie:
De school geeft op voorhand het aantal deelnemers door. Pelican maakt een offerte voor de sportdag. Na
bevestiging wordt de sportdag ingepland. Pelican stuurt na afloop van de activiteit een factuur naar de school.
Let op!
(1) Extra activiteiten aangeboden door De Lilse Bergen dienen met de sportdienst van De Lilse Bergen te
worden overeengekomen en zullen apart worden gefactureerd door De Lilse Bergen.
(2) De sessies in het aquapark dienen steeds optimaal te worden opgevuld met een minimum van 35
leerlingen per sessie (bij een sportdag met 105 leerlingen zullen we deze spreiden over 3 sessies / bij een
sportdag met 196 leerlingen zullen we deze spreiden over 4 sessies)
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