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INLEIDING

10-100%

100 P/P

€ PRIJS PER PERSOON

GERICHTE DUUR

10-100%
INTENSITEIT

20-120 DLN

MIN. & MAX. AANTAL 
DEELNEMERS

Jeppa Sport heeft sinds de opstart van Wake-up Cable 
Antwerpen een goede partnership op het vlak van 
bedrĳ fsevents. 

Ben je met een grote of kleine groep? Jeppa kan een hele resem 
aan activiteiten organiseren van wateractiviteiten als wakeboarden, 
supboarden of vlotten bouwen tot landactiviteiten als shoot out, 
beachsporten, expeditie Robinson e.m. Een coöperatief dagje aan het 
water in combinatie met een gezellige bbq te Regatta beach... Wĳ  
maken in samenspraak met uw team een onvergetelĳ ke dag waar nog 
jaren over naverteld wordt. 

De volgende pagina’s bestaan uit alle mogelĳ ke activiteiten met 
een prĳ s excl. BTW, minimum en maximum aantal deelnemers en 
geëstimeerde tĳ dspanne. Voor het wakeboarden wordt er gewerkt 
met een huurprĳ s. Alle andere prĳ zen zĳ n per deelnemer.

3-6 UUR



WAKEBOARDEN
01.

35 P/P

€

1 UUR

10-20 DLN

90%
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Wake-up Cable beschikt over 2 kabels. De 2.0, een beginnerskabel waar je 
met 3 personen aan kan leren wakeboarden van skratch. En de 6.0, de grote 
kabel waar je tot 20 deelnemers aan kan leren waterskiën of wakeboarden 
aan een beginnerssnelheid. 

Om de kabel exclusief af te huren wordt er €660 huur gevraagd voor de 6.0 
en €180 voor de 2.0. Er is de mogelijkheid om enkele uren na elkaar de kabel 
te reserveren zodat grotere bedrijven iedereen kunnen laten proeven van 
deze geweldige watersport. Voor degene die het wakeboarden te uitdagend 
vinden is er voldoende keuze uit andere activiteiten uit het aanbod. 
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VLOTTEN BOUWEN
02.

Een avontuurlijke teambuilding op het water! 

Ieder team krijgt een aantal palen, drijvers en touwen en moet daarmee 
een eigen vlot bouwen. Het is natuurlijk de bedoeling dat het vlot blijft 
drijven en daarbij het hele team kan dragen. Optimale samenwerking en 
plezier gegarandeerd!

35 P/P

€

2 UUR

16-20 DLN

50-70%
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SUPBOARDEN
03.

Kom tot rust op een supboard en geniet van een welverdiend dagje uit. 

Wil je het wat ludieker? Onze begeleider neemt je mee op het supboard 
en geeft je originele lachwekkende opdrachten per 2, in teams of met de 
hele groep. Loop als snelste over de aaneengechakelde supboards, sla 
elkaar eraf met zwembad noodles…

40 P/P

€

1 UUR

10-20 DLN

20-70%



CRACK THE SAFE
Kan jij met je team de codes van de verschillende kluizen 
kraken binnen de tijd?

Naast creatieve denk opdrachten komen er ook 
coöperatieve opdrachten aan bod. Een goede 
communicatie en een rustige manier van samenwerken is 
voor dit concept van cruciaal belang.

04.

35 P/P

€

1-1,5 UUR

16-40 DLN

40-60%
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EXPEDITIE ROBINSON
Ga binnen je team op zoek naar de Robinson van je bedrijf! 

De vuurproef, balkproef, eetproef e.a. leuke opdrachten die je 
wel eens zou kunnen herkennen van het populaire TV-format 
komen allemaal terug. Wie wint de strijd tussen kamp Noord 
en Zuid? Met onze leuke bandana’s en inkleding maken we er 
met Jeppa een topdag van waar de collega’s nog lang over 
zullen navertellen.

05.

39 P/P

€

2 UUR

16-50 DLN

40-70%
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BEACHSPORTEN
06.

Beachvolleybal kennen we allemaal en is een mogelijkheid. Maar ken je 
crossnetvolleybal, spikeball, poullball, rampshot en kanjam al? 

Maak kennis met de nieuwste beachsporten onder professionele
begeleiding van onze Jeppa beachboys of beachgirls!

28 P/P

€

1-1,5 UUR

10-30 DLN

40-60%
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BAMBOE
 BOUWEN

Gebruik je creativiteit en bouw een grote constructie, een 
piramide of abstracte kunst. 

Door het handige systeem van bouwen kan je in korte tijd 
een gigantisch groot object maken. Leuke teamminded
activiteit met garantie op succesbeleving.

07.

10

25 P/P

€

1,5-2 UUR

10-50 DLN

10-30%
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DE SOCIAALSTE MEDEWERKER
08.

Voer allerlei originele opdrachten uit in verschillende ploegsamenstellingen. 

Soms werk je in ploegjes van 2 nauw samen, soms werk je in ploegen van 10 
deelnemers of 5 deelnemers of 4 deelnemers… Doordat de ploegen constant 
wijzigen werk je eens met iedereen samen en leer je elkaar op een andere 
manier kennen dan binnen de werksfeer. Na elke opdracht worden individueel 
punten uitgedeeld. Aan het einde van dit concept is er één winnaar. Die persoon 
mag zich voor minstens één jaar de sociaalste medewerker noemen.

39 P/P

€

2 UUR

16-60 DLN

30-50%
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SHOOT OUT
09.

Shoot-out of archery tag is een mix tussen paintball en dodgeball.

We spelen wedstrijdvormen met eenvoudig te gebruiken boog 
en pijlen met een mousse stop onder professionele begeleiding. 
Schiet in verschillende strategische spelvormen naar het 
vijandige team.

41 P/P

€

1,5-2 UUR

14-50 DLN

60%
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CREATIVE TOOLS
10.

Wie kroont zich tot de Robinson van jouw bedrijf? Verdien zowel met individuele 
opdrachten als met groepospdrachten punten op het scorebord. 

Door de constante wijziging van ploegen en het individuele scorebord brengt 
dit concept voor ieder wat wils. Competitieve sportievelingen of groepsbeesten, 
wie gaat er naar het winnaarseiland? 

30 P/P

€

1-1,5 UUR

16-20 DLN

20-40%



LIGHT HUNTER
Het IPS of “Interactive playsystem” is een mobiel spelsysteem 
dat bestaat uit een scorepaneel en 20 aanraakgevoelige spots 
die voorzien zijn van licht en geluid.

De spots staan draadloos in verbinding met het scorebord 
waarmee verschillende spellen gespeeld kunnen worden. Op 
zoek naar een innovatieve intensieve activiteit dan is de light 
hunter echt iets voor jou!

11.

14

39 P/P

€

1 UUR

14-25 DLN

70%
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BUBBEL VOETBAL
12.

Stap in een opgeblazen bal en voelballen maar! Rennen, springen, 
vallen, rollen en botsen: alles mag en kan tijdens bumpervoetbal.

Een hele leuke activiteit met vooral een hoge funfactor. Het is niet 
belangrijk om goed te kunnen voetballen, daarom is bumpervoetbal 
voor iedereen toegankelijk! Er is veel variatie mogelijk bij 
bumpervoetbal, dus laat je snel informeren! 

35 P/P

€

1 UUR

6-20 DLN

50-70%
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SHOOTING TEAMBUILDING
13.

Schieten met allerlei materialen in een 
kringopstelling met een drankje bij.. wat wil je 
meer hebben?

Daag elkaar uit in het schieten van pijl en boog, 
blaaspijp, karabijn, reuzekatapult...

47 P/P

€

1-2 UUR

14-40 DLN

20%



CONTACT
www.jeppasport.com

info@jeppasport.com

Tel: +32 497 92 73 51
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