Young Professionals Events
Biezen 76b
2771 CN Boskoop
Telefoon: 0182-752187
E-mail: info@ypevents.nl
Web: www.ypevents.nl

Informatie ‘Nick Jr. Playtrailer’

Promotietekst:
Opzoek naar een absolute TOP attractie met enorme aantrekkingskracht? De Nick Jr. Playtrailer is bij
uitstek dé attractie die u zoekt! Een combinatie van springen, spelen en klauteren in de herkenbare
omgeving van de meest populaire TV Karakters ter wereld. Springen tussen de helden van Top Wing,
spelen in de wereld van Shimmer & Shine en glijden van de enige echte PAW Patrol uitkijktoren,
het kan allemaal in de mobiele speeltrailer van Nick Jr.
Door het unieke design en enorme aantrekkingskracht van de Nickelodeon helden is dit een absolute
TOP attractie voor kinderen tot 1.50 meter. Uiteraard voldoet de Nick Jr. Playtrailer aan de strengste
veiligheidseisen en is deze gekeurd door TUV Nederland.
Prijsinformatie:
Tarieven 2019:
995,- euro excl. 21% BTW - Op basis van 4 aaneengesloten uren, begeleid door 2 begeleiders.
150,- euro excl. 21% BTW - Meeruur, volledig begeleid.
Transportkosten:
0,95 euro excl. 21% BTW per gereden kilometer vanaf Boskoop, 2x de afstand.

Technische informatie:
Afmeting Nick Jr. Playtrailer:
12.0 x 12.0 x 6.5 meter (lxbxh)
Benodigde vrije ruimte:
15.0 x 15.0 x 7.0 meter. (lxbxh)
Transport afmeting:
Bestelwagen + aanhanger
14,0 x 2,5 x 3.4 meter (lxbxh)
Stroomaansluiting:
3 x 1100 Watt (230V/16A)
->2 vrije stroomgroepen zijn noodzakelijk.
Opbouwtijd:
Circa 1 uur.
Gewicht:
2100 kg. – aanhanger
495 kg. - luchtkussens
Bijzonderheden:
- Opdrachtgever draagt zorg voor een volledige vlakke (schone) ondergrond.
- De uitvoerlocatie dient bereikbaar en berijdbaar te zijn.
- Opdrachtgever draagt zorg voor minimaal 10 dranghekken.
- De maximale gebruikerslengte voor de Nick Jr. Playtrailer is 1.50 meter.
Overige informatie:
-

Het gebruik van foto’s, logo’s en ander beeldmerk van YP-Events, Nickelodeon en Nick Jr. dient
eerst te worden goedgekeurd alvorens dit gepubliceerd mag worden.

-

De Nick Jr. Playtrailer is gekeurd door TUV Nederland. Een kopie van het certificaat is op
verzoek verkrijgbaar.

-

De Nick Jr. Playtrailer is ook te huur in combinatie met andere Nickelodeon attracties,
activiteiten en meet & greets. Bekijk het complete assortiment op:
https://ypevents.nl/nickelodeon/

-

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Wij sturen u op verzoek graag een digitaal exemplaar.

