
ACTIVITEITENBROCHURE
SCHOLEN



AL VANAF 

 €170,-

 €150,-

AL VANAF KOM MET JOUW
KLAS EN/OF
SCHOOL BIJ ONS
PADELLEN!

Laat jouw leerlingen een
leerzame padelclinic volgen bij
Padel Mate Club Amstelveen en
laat ze kennis maken met de
snelst groeiende sport van
Nederland!

CLINIC

PADEL GYMLES 

Daag jouw leerlingen uit en geef
een padel gymles bij Padel Mate
Club Amstelveen. Of volg een
leerzame padelclinic en sluit af
met een toernooitje. 

Lees meer in deze brochure
over alle activiteiten die wij voor
jullie kunnen organiseren.

*Alle prijzen in deze brochure
zijn exclusief BTW



Reserveer een vaste baan
tijdens onze daluren en kom
met jouw scholieren padellen. 

Laat ze kennis maken met de
snelst groeiende sport van
Nederland.

Padel Mate Club ondersteund
je hierbij!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

AL VANAF 

 
 
 
 

BOEK VASTE BANEN
VOOR EEN BEPAALDE
PERIODE 

Kom gedurende een vaste periode
op vaste banen padellen met jouw
scholieren bij Padel Mate Club in
Amstelveen. 

VRIJSPELEN

 €560,-
VOOR 4 WEKEN PADEL



VOLG EEN
DOCENTEN PADEL
CLINIC! 

Volg met de leerkrachten van
jouw school een leerzame
padelclinic die Padel Mate Club
geheel voor jullie organiseert. 

Wil je er een gezellig teamuitje
van maken? Dat kan! In
overleg stelt Padel Mate Club
een mooi borrel pakket voor
jullie samen voor na de clinic! 

Mail voor meer informatie en/ of
andere combinaties naar 
info@padelmateclub.nl

PADEL UITJE

AL VANAF 

 €22,50 p.p.



PRODUCT VOORWAARDE PRIJS
 al vanaf

PAKKET 1
Padel gymles

(daluren)

Vanaf 20 leerlingen (5 banen)
1 uur padellen
Inclusief rackets en ballen

€150,- 
€20,-/ baan & €2,50/materiaal/p.p.

PAKKET 1
Clinic

(daluren)

Vanaf 20 leerlingen (5 banen)
Inclusief rackets en ballen 
1 uur padelclinic incl. trainer

€170,-

PAKKET 2
Vaste banen 

(daluren)

Vanaf 20 leerlingen (5 banen)
1 uur padellen
Vanaf 4 weken
Inclusief rackets en ballen 

€560,- 
Voor een periode van 4 weken

PAKKET 3
Docenten Clinic

Vanaf 4 personen per baan
1 uur padelclinic
Inclusief rackets en ballen

€22,50 p.p. 

MAIL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ANDERE COMBINATIES NAAR
 INFO@PADELMATECLUB.NL


