


 

Beste ,  

Naar aanleiding van ons gesprek op jullie club afgelopen en ook in Amersfoort bij Padel33 vorige week, 
bijgesloten indicatie offerte en tekeningen voor 2 padelbanen en 1 tennisbaan. 
  
Situatie  
Bestaande grond bouwrijp tot zandgrond beschikbaar. 
Sonderingsverslag niet voorhanden.  

Ons advies  
Wij adviseren om onze padel kooien te bevestigen op een hybride ringbalk. Als kunstgras adviseren wij 
MONDO STX 90 kunstgras dat wordt geplaatst op een Supersub sportvloer. Dit alles om het gewicht te 
minimaliseren. 

Fundering & Ondergrond  

Ringfundering 
Voor onze outdoor padel banen gebruiken wij een ringfundering gemaakt van het speciale beton 
Fibercrete. Door de aanwezigheid van grondwater op geringe diepte gebruiken we onze hybride ringbalk. 
Dit verzekerd ons dat de metalen structuur als ÉÉN geheel goed bevestigd wordt direct in het beton. 
Hierdoor kunnen geen individuele kolommen scheef komen te staan of verzakken. 

Stevige vlakke ondergrond 
Binnen de ringfundering leggen wij 15cm waterdoorlatend celbeton van het merk Supersub, dit zorgt voor 
een egale vaste ondergrond een snelle afvoer van water en dit alles zorgt voor mooi vlak kunstgras met 
een uniforme balstuit.  

Drainage 
In deze offerte is geen drainage meegenomen daar dit door de grondwerker van de club zal worden 
uitgevoerd. 

Grondwerk 
Grondwerk zal door de klant worden uitgevoerd. Wij zullen enkel coördinatie uitvoeren. 
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Padelkooi eigenschappen  

1. Anti-corrosie behandeling 
Al onze metalen profielen en grasmatten worden door een ultra modern 7-stappen proces behandeld om 
voor een sterke anti-corrosie bescherming.  
Stap 1 - Alkaline ontvetting zodat er daarna een sterke hechting kan ontstaan met de aan te brengen hars;  
Stap 2 + 3 - Afspoelen van onderdelen zodat ze vrij zijn van chemische bestanddelen; 
Stap 4 - Spoelen met osmose water om zout te verwijderen van de onderdelen; 
Stap 5 - Soft-rain technologie om passieve laag aan te brengen op de metaal onderdelen; 
Stap 6 - Aanbrengen van zink vrije anti-corrosie hars met een dikte van 50-60 micron bij 140ºC; 
Stap 7 - Aanbrengen polyester polymere hars bij 190ºC. 
Hierdoor ontstaat een anti-corrosie bescherming van categorie C-4 Hoog of C-5 Medium volgens ISO 6270 
en ISO 7523 normen. 
Optioneel kunnen de kolommen thermisch worden verzinkt. 
De glaskolommen hebben een wanddikte van 3mm en de gaaskolommen 2mm. 

2. Top kwaliteit kunstgras 
Onze padel banen worden uitgevoerd met topkwaliteit kunstgras van het merk Mondo Sport Turf. We 
kunnen verschillende uitvoeringen leveren van club-gras tot wedstrijd-gras.  
Het kunstgras heeft een waterdoorlatendheid van >500 mm/uur per m2. 

3. Veiligheidsglas 
Ons glas voldoet aan de NEN normen en voor het model IronCore worden 10mm veiligheidsglas panelen 
gebruikt. 

5. LED verlichting 
Onze banen worden uitgevoerd met 4 lichtmasten. Er kan gekozen worden tussen 4x3000W of 8x250W 
lampen. Voor dit project raden wij 300W aan hetgeen een lichtspreiding geeft dat voldoet aan het minimum 
van 312lx. Onze LED lampen hebben een levensduur van minimaal 100.000 lichturen en 5 jaar garantie. 

6. Bevestigingsmateriaal  
Al het bevestiging materiaal is van RVS of gegalvaniseerd staal. Bouten worden afgedopt met doppen.  
Voor de bevestiging van de ankerplaten op de ringfundering gebruiken wij Würth chemische ankers met 
draadstangen M16 met een lengte van 300mm. 

7. Dikte staal 
Door het nieuwe KNLTB Kwaliteitszorgsysteem voor aanleg padelbanen en het bouwbesluit waaraan de 
banen sinds januari 2019 moeten voldoen worden de metalen profielen en ankers in een zwaardere 
kwaliteit uitgevoerd zodat deze conformeren aan de nieuwe windbelasting berekeningen voor windzones I, 
II en III. 

Certificaten 
Om de kwaliteit van onze banen naar onze klanten te waarborgen en zodat deze voldoen aan de NOC-
NSF regels zullen deze, in verschillende fasen van de bouw, worden gekeurd. De kosten hiervoor zijn 
aangegeven in de offerte onder opties. 
De padelbaan op de tennisbaan wordt gezien als renovatie (wel zal het oorspronkelijke installatie rapport 
moeten worden overhandigd) en de padelbaan op de minitennisbaan als nieuwbouw.  

Garantie 
SkyPadel staat voor kwaliteit padel banen sinds 2002 met meer dan 850 banen geïnstalleerd binnen en 
buiten Spanje. Deze kwaliteit vertaald zich in een fabricage en installatie garantie van 10 jaar op de 
ondergrond, de kooi en het kunstgras. Op de LED lampen 5 jaar en/of 100.000 lichturen. 
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Starters pakket padel rackets 
Bij iedere oplevering van onze padelbanen leveren wij een starters-pakket rackets. Deze bestaat uit 
4 senior rackets en 4 junior rackets. Daarna kan de klant bij ons rackets bestellen met een korting op de 
normale verkoopprijs.  

Grondwerkzaamheden 
De volgende grondwerkzaamheden meegenomen in de offerte: 
Grondwerk 1: Plaatsen bekisting voor ringfundering. 
Grondwerk 2: Storten ringfundering. 
Grondwerk 3: leveren M3C zand conform NOCNSF specs. 
Grondwerk 4: Plaatsen ringbanden waar nodig. 
Grondwerk 5: Storten waterdoorlatende sportvloer. 
Wij zullen met jullie grondwerker doornemen wat zij uitvoeren en wat er nodig is qua afwerking. 

Afwerking rondom padelbanen 
De afwerking rondom de banen is nog niet bepaald. In eerste instantie gaan wij ervan uit dat rondom de 
padelbanen kunstgras wordt geplaatst met een tegelpad aan de rand van het voetbalveld. 

Aan- en afvoer materialen 
Er is in de prijs is rekening gehouden dat aan/afvoer van materiaal makkelijk kan geschieden. 
Stortkosten zijn als indicatie prijs meegenomen in offerte. Definitieve prijs op nacalculatie. 

Opdrachtgever stelt ter beschikking  
• Bij gebruik van Supersub is er, maximaal 20m van de locatie, water nodig. Indien de waterdruk niet 

voldoende is dan zal er, tegen meerkosten, een watertank besteld worden. 
• Elektra 220V binnen maximaal 20m van de werkplek. 

Niet meegenomen in de offerte  
• Aanleg stroompunten voor de aansluiting op de LED lampen. 

Bijkomende voorwaarden  
• De aanbieding is geldig tot 1 maand na offerte datum. 
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
• Betalingscondities: 30% bij opdracht; 20% aanvang grondwerk; 40% ontvangst padelkooi materiaal en 

start installatie; 10% na oplevering en goedkeuring klant. 
• De uitvoering geschiedt geheel in onderling overleg en de opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat 

tijdens de uitvoering niemand van de ruimte waar werkzaamheden bezig zijn gebruik hoeft te maken. 
• Indien voor het aanleveren materiaal rijplaten noodzakelijk zijn dan zullen deze op nacalculatie worden 

aangeboden. 
• Gedurende neerslag kunnen er geen werkzaamheden plaatsvinden die te maken hebben met glas, 

kunstgras of het instrooi-zand. Bij zware regen kunnen beton- en waterdoorlatend-beton- 
werkzaamheden onderbroken worden. 

• indien er een opleveringsdatum wordt afgesproken zal er alles aan gedaan worden om deze datum te 
behalen, maar de datum zal nooit bindend zijn. Wij zijn té afhankelijk van derden om een dergelijke 
datum met 100% zekerheid af te kunnen geven.  

Wij nemen aan u met deze offerte van dienst te zijn geweest en houden ons beleefd aanbevolen voor uw 
zeer gewaardeerde opdracht. 

Indien er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

 
tel: 0638 448 409 
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