
Wij maken bewegen leuk!

Mobiele E-fit zone

Unieke en interactieve
beweeggames

Geschikt voor
meerdere doelgroepen



Introductie
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Dankzij de mobiele E-fit zone kan Embedded Fitness voor verschillende doelgroepen E-fit events organiseren. 
Voor kinderen, volwassenen, het bedrijfsleven en senioren. Voor elk wat wils. Op aanvraag komt Embedded 
Fitness op locatie om het nieuwe concept van interactief bewegen te introduceren en weet men jong en oud 
hiermee positief te verrassen. Wij verzorgen het vervoer, de opbouw en begeleiding bij de stand.

Overheid
U wilt uw burgers bereiken met sportieve activiteiten, dan kunnen wij een goede bijdrage leveren door de 
bezoekers van uw event uit te dagen met sportsimulerde en stimulerende activiteiten. Als side event zijn we 
vaak een bijzonder sportieve aanvulling van andere events.

Onderwijs 
Een gave gymles of scholencompetitie? Wij komen op locatie met diverse exergames en verzorgen de 
gymles. U heeft nog nooit zulke actieve leerlingen gezien.

Bedrijven
Op een leuke en interactieve wijze bij medewerkers van uw bedrijf het belang van een gezonde leefstijl 
onder de aandacht brengen. Dit kan door interactieve bewegingsapparatuur te plaatsen voor een dag of 
langere periode bij u op locatie.
Medewerkers kunnen samen of tegen elkaar een highscore neerzetten. Het is niet alleen gezond, maar het 
brengt ook gezelligheid en sociale interactie met zich mee. Een E-fit Event is uit te breiden met diverse vitale 
workshops. Deze kunnen bestaan uit stoelmassages of workshops over gezonde voeding, stoppen met 
roken en bijvoorbeeld balans tussen werk en privé.
Heeft u een sportieve- en gezonde boodschap naar uw klanten? Dan kunnen wij met u een interactief 
concept uitwerken ter activatie van uw doelstellingen.

Zorg en senioren
In verzorgingstehuizen kunnen ook senioren meegenieten van het interactieve bewegingsconcept. 
Bewegen is van groot belang voor de gezondheid. Wie voldoende beweegt blijft langer fit, heeft minder 
kans op chronische aandoeningen, en blijft ook psychisch gezonder.  Voor ouderen is er speciale 
bewegingsapparatuur ontwikkeld. De spellen zorgen voor beweging, maar ook voor het op peil houden van 
het coördinatievermogen, wat ongevallen zoals een val kan voorkomen.

De Events van Embedded Fitness



 

Overzicht beweeggames

Een ruimte inrichten met interactieve games is mogelijk voor diverse omgevingen. Onderstaande tabel geeft 
een indicatie van passende games, het ruimtebeslag en capaciteit. Meer informatie over de producten op 
de volgende bladzijden.

Overzicht van de mobiele E-fit zone games
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nr. Oppervlakte Stroompunt
Aantal 

personen
Aantal 
per uur

Spelduur

1 Cardio Wall Pro X 3m x 2 M 1 1 60 30 seconden

2 Expressobike 1m x 1,5m 1 1-4 10 minimaal 5 minuten

3 iDance 3m x 7m 1 1-30 max 350 3 minuten

4 iJump 2m x 2m 1 1-2 max 100 1 minuut

5 inAction Table 2m x 2m 1 1-4 75 1-3 minuten

6 iRow Roeisimulator 3m x 3m 1 1-4 120 200 meter = 1 minuut

7 iSkate 3m x 2m 1 1-2 max 80 minimaal 1 minuut

8 iSquatbox 1,5 x 3m 1 1 60 30 seconden

9 Fietslabyrint 1m x 1,5m 1 1 20 Gemiddeld 5 minuten

10 Fitlights min. 1mx1m 0 1-4 max 200 1 minuut

11 Gamebike 3m x 3m 1 1-4 80 1,5 minuut

12 Kinect of Wii 2m x 2m 1 1-2 40 1-3 minuten

13 Makoto 2m x 2m 1 1 55 1 minuut

14 Mindgame 2m x 2m 1 1 12 Gemiddeld 5 minuten

15 Pillo 2m x 2m 1 2 40 1-3 minuten

16 Sensamove 3D Cervical Trainer 1,5m x1,5m 1 1 50 1 minuut

17 Sensamove Balance Board 1,5m x 2m 1 1 50 1 minuut

18 Silverfit 1,5m x 3 m 1 1-2 40 1 minuut

19 Silverfit Alois 2m x 2m 1 1-4 20 1-5 minuten

20 Smartglove 1m x 1m 1 1 25 1-2 minuten

21 Smartgoals min 6m x6 m 0 1-8 100 1-5 minuten

22 Smoothiebike 2m x 2 m 0 1 per fiets 30 per fiets 1 -2 minuten

23 Soundsteps 4m x 4m 1 1-10 200 1-3 minuten

24 Trapteller 1m x 1m 1 - - -

25 Wellpoint 1m x 1m 1 1 12 5 minuten

Bekijk de verhuurprijzen



Terug naar overzicht

INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Gemaakt voor gebruik in hoge intensiteit en topsport. Voor uitzonderlijk 
reactievermogen en nog beter bereik. De 14 lightpads zijn zo geplaatst dat ze net 
buiten het bereik van de standplaats van de atleet vallen. Iedere tak van de Pro-X 
kan afzonderlijk worden afgesteld voor gevoeligheid en reactietijd.

Zie ook de 2-wekelijkse challenge bij Ziggo Sport Formule 1 
- 1 persoon tegelijk
- Spelduur: 30 seconden

WAT HUURT U:
Cardio Wall Pro-X met vloerbevestiging
- Oppervlak 3m x 2m
- 1 stroompunt nodig

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

1. Cardio Wall Pro-X
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
- Deze fiets is een 3D animatie parkoers fiets met volledig geïntegreerde computer.
- Verschillende niveaus in afstand en hellingsgraad (1 mile tot 20 mile)
- Makkelijk opstapbaar
- Voor conditietraining
- Het is mogelijk tegen elkaar te fietsen via een router (max 4 tegelijk)
- Kortste afstand duurt +/- 5 min
- Tot +/- 10 personen per uur

WAT HUURT U:
- Fiets met computer
- Geen presentatie op groot scherm
- Scherm zit op fiets
- Hartslagmeting
- Oppervlak is 2m bij 1m
- 1 stroompunt

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

2. Expressobike

Terug naar overzicht



Terug naar overzicht

INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
- Volg de pijlen op het scherm met je voeten op de maat van de muziek.
- De songs zijn op een diverse niveaus instelbaar.
- Traint oog-voet coördinatie, conditie
- Competitie door na elke song percentage score per deelnemer
- Spelduur gemiddeld 3 minuten
- Maximaal 30 personen tegelijk
- Tot +/- 350 personen per uur

WAT HUURT U:
- Computer met max 30 draadloze dansmatten 
of
flightcase met audio, LCD scherm, 4 bekabelde matten en computer 
- 1 stroompunt
- Opp. is 3m breed en 3-7 m diep afhankelijk van aantal matten

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

3. iDance dancepads
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
- Door op een trampoline te joggen en te springen kan een game worden 
aangestuurd. Een pandabeer is aan te sturen door te springen op de trampoline.
- Je traint reactiesnelheid, sprongkracht en conditie
- Score door aantal gevangen muntjes en tijd van het parkoers
- Ook is het mogelijk een rekengame te springen. Zo leer en beweeg je tegelijk.
- Multiplayer mogelijk 2 personen
- Spelduur ongeveer 1 minuut
- Max +/- 100 mensen

WAT HUURT U:
- Trampoline met veiligheidsrek en computer
- Keuze scherm of beamer
- Opp. is 2m x 2m
- 1 stroompunt nodig

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

4. iJump

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Aan deze interactieve ‘touch table’ kunnen diverse spellen gespeeld worden door een 
groep mensen; het plezier en de sociale interactie van een ouderwetse voetbaltafel, 
met alle mogelijkheden van moderne techniek.
Interactieve spellen:
- Spair een combinatie van sjoelen, poolen en airhockey
- Verschillen spel
- Woordenspel
- Calorieënspel

TipTIle, maak je eigen interactieve presentatie om overleg (inter)actiever te maken. 

WAT HUURT U:
- Touchtafel 55 inch
- Opp 2 bij 2m
- Vrij in de ruimte
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

5. inAction Table
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Terug naar overzicht

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
- Verschillende parcoursen kunnen geroeid worden met de concept2. 
- Boatrace (londen), Bosbaan, City Race Amsterdam
- Van 200m tot 6,5 km te roeien
- Totale workout, goed voor je conditie
- Indien online kan er meegedaan worden met een online competitie
- Mogelijkheid tot downloaden App
- Spelduur 200 meter rond de minuut
- Max 4 pers tegelijk
- Tot 120 personen per uur  

WAT HUURT U:
- Set van 2-4 concept2 met computer
- Keuze scherm of beamer
- Oppervlakte is 3m x 3m
- 1 stroompunt nodig

6. iRow Roeisimulator



Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Voer de aangegeven oefening uit, bijvoorbeeld 30 keer springen of kniebuigingen 
en ontvang als beloning een kortingsbon. Dat maakt bewegen niet alleen gezond 
maar ook nog lucratief. Zelf te bepalen kortingsbon of beloning. Ontwerp in overleg. 

- Eén persoon tegelijk
- 30 seconden per oefening.

WAT HUURT U:
- Zuil met touchscreen
- Plateau waar je op moet staan voor de oefening
- Opp. 1,5m breed bij 3 m diep
- 1 stroompunt

Ook geschikt voor bedrijven in samenwerking met bijvoorbeeld personeelskantine

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

8. iSquatbox

Terug naar overzicht

INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Met sokken die over de schoenen worden gedaan glijd je over een gladde plank en 
schaats je een parkoers over natuurijs of een competitie in een ijs-sportstadion.

- Duur ongeveer 1 minuut kortste parkoers
- Er is een best of 5 scorelijst
- Multiplayer mogelijk (2 personen)
- Max 80 pers per uur (multiplayer)

WAT HUURT U:
- Schaatsplank met sokken en computer
- Beamerprojectie
- Opp. 3m breed bij 2m diep (enkele versie)
- 1 stroompunt

7. iSkate



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Fiets gekoppeld aan een routeprogramma. Met twee knoppen zijn diverse routes 
door Nederland en erbuiten te selecteren. Fiets je een gekozen route, dan kan je 
tijdens de route zelf op momenten, rechts of links kiezen
- 1 persoon tegelijk
- Parkoersen zijn gemiddeld 20 min

WAT HUURT U:
- Fiets
- Selectieknoppen aan stuur
- Beeldscherm met computer
- Diverse routes
- Geen competitie
- 1 stroompunt
- Opp 2m x 1m

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

9. Fietslabyrint
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De FitLight Trainer bestaat uit LED-lampen met bewegingssensoren, die draadloos 
worden aangestuurd. Het is de bedoeling dat men de geactiveerde lampen zo snel 
mogelijk deactiveert.  Verschillende spellen mogelijk.
Spelduur van 1 - 5 minuten

WAT HUURT U:
- Koffer met 8 Fitlights, een pda, klittenband en een oplader.
- Geen stroom nodig
- Wel opladen na gebruik
- Oppervlak afhankelijk van soort spel min 1m x 1m

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

10. Fitlights

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Deze fietsen zijn gekoppeld aan een PS2 spel. Door te fietsen en goed te sturen 
speel je het spel downhilldomination. Als je niet goed stuurt kan je crashen tegen 
een boom of van de baan raken.
- Training conditie, concentratie en oog-hand coördinatie
- Highscore in tijd aangegeven
- Op scorebord bijhouden highscore
- Speelduur 1,5 minuut
- Maximaal 4 spelers tegelijk
- Max 80 personen per uur

WAT HUURT U:
- Fietsen met computer of PS2
- Keuze beamer of scherm 
- Opp. 3 m bij 3 m
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen

11. Gamebike
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Een interactief stukje technologie dat werkt met sensoren. De Kinect is ontworpen 
voor XBOX en de Wii is van Nintendo. Voor beide platformen heeft de gebruiker 
de keuze uit een ruim scala aan spellen waarbij gematigd tot actief bewegen 
noodzakelijk is om de game te spelen. Voor de Kinect zijn geen controllers nodig. De 
Wii maakt gebruik van draadloze controllers die erg gebruiksvriendelijk zijn.

Max 2 deelnemers tegelijk
Spelduur 1-3 minuten

WAT HUURT U:
- Een Kinect of Wii met diverse spellen    
- Scherm of beamer bijgeleverd
- 1 stroompunt nodig
- Oppervlak 2m x 2m

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

12. Kinect of Wii

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De makoto bestaat uit 3 unieke palen waar geluid en licht zich afwisselt. Het geluid 
houdt je geconcentreerd om de lichten te ontdekken.  
- Test hiermee je reactievermogen
- Score in reactietijd en uitgeslagen lichtjes
- Met scorebord highscore bijhouden
- Spelduur 1 minuut
- 1 persoon tegelijk
- Max 55 per uur   

WAT HUURT U:
- Complete opstelling, 3 palen verbonden met elkaar
- Geen beamer of scherm nodig
- Opp. 2 m bij 2 m
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

13. Makoto
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Middels een headset dat de hersenactiviteit meet kan men de game Dreams of 
Danu aansturen. De weergave is een beeld van een landschap dat verandert van 
winter naar lente, dan zomer en herfst. Dit lukt beter naarmate men een rustige 
ademhaling heeft en zich goed kan concentreren. Ontspan door te kijken naar het 
beeld en probeer de zon te laten schijnen. Hoe beter men zich kan concentreren 
hoe meer de zon gaat stralen en kan men vlinders en dieren vrijspelen
- Duur (2 - 30min) gemiddeld 5 minuten
- Gemiddeld 12 personen per uur 
- Een score geeft het concentratie niveau aan

WAT HUURT U:
- Headset, game en computer
- Keuze scherm of beamer
- Opp. is 2m x 2m
- 1 stroompunt nodig
- Nodig prettig zittende stoel

Doelgroep: 
Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

14. Mindgame

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Deze kussens zijn draadloos gekoppeld aan een laptop of computer met de 
benodigde software. De gebruiker moet het kussen knuffelen, drukken of knijpen 
om de game te besturen.

- Er zijn diverse spellen beschikbaar van verhaaltjes voor de hele kleintjes tot puzzel- 
en strategische spellen
- Voor de meeste spellen moet je samenwerken, zoals samen zorgen dat de witte 
stip in het rode rondje komt. Hilarisch en leuk.
- 2 spelers tegelijk
- spelduur 1 tot 3 minuten

WAT HUURT U:
- Twee kussens als controller
- Laptop of computer 
- Schermopstelling
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

15. Pillo
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De 3D cervical trainer is een innovatief bewegingsregistratie product  voor 
bewegingsfeedback en het oefenen van hoofd-bewegingen.
Voor op de werkplek spieren los te maken, leuke ontspanningsoefeningen.
- Verschillende levels te spelen (doolhof waar een bal naar een plek gestuurd moet 
worden).
- Weergave snelheid per level
- 1 persoon per opstelling
- Gemiddeld ½ - 1 minuut per level

WAT HUURT U:
- 3D sensor met verstelbare hoofdband
- Computer met software
- Scherm
- Opp 1,5m bij 1,5m
- 1 stroompunt

Doelgroep: 
Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen

16. Sensamove 3D Cervical Trainer

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Balance Board is voor evenwicht en coördinatie. Blijf in balans en speel diverse 
gamelevels zoals het proberen van een balletje naar het juiste punt in een doolhof 
te krijgen. De weergave is in tijd per level en elk lever duurt ½ tot 1 minuut.
- 1 persoon per opstelling
- 50 personen per uur

De cushion is een kussen waar je op kunt zitten. Hiermee zijn dezelfde spellen 
te doen, echter nu oefen je de lage rugspieren. Goed om te leren recht zitten en 
ontspannen na een lange werkdag.

WAT HUURT U:
- Balansbord 50 cm
- Veiligheidsrek
- Geintegreerde sensbalance sensor module
- Computer en scherm
- Opp. 1,5m breed bij 2m diep
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

17. Sensamove Balance Board of Cushion
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De Silverfit is een virtueel therapie systeem om grof motorische en ADL vaardigheden 
te oefenen. De oefeningen zijn vanaf een zeer laag niveau beschikbaar. De nieuwste 
camera is in staat om hele kleine bewegingen te detecteren. 
- Voor eenvoudige bewegingen
- Balans en coordinatie
- Eenvoudige spellen zelfs vanuit stoel of met rollator te spelen
- Puzzels maken, mollen pletten, druiven vangen ea
- Spelduur gem. 1 minuut
- 1 persoon per opstelling

WAT HUURT U:
- Scherm opstelling
- Software
- Opp. 1,5m breed bij 3 m diep
- 1 stroompunt

Doelgroep: 
Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

18. Silverfit

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Alois stimuleert lichaamsbeweging, cognitieve uitdaging en sociaal contact. Het is 
een combinatie van SilverFit Mile met enkele parkoersen, 
SilverFit met Kinect beweegoefeningen, bewegen met muziek, cognitieve spellen, 
eigen films of foto’s kijken.

- Met meerdere personen aan deel te nemen
- Spelduur 1 - 5 minuten

WAT HUURT U:
- Computer met scherm en camera
- Eventueel stoelen of hometrainer bij te leveren
- Oppervlak 2m x 2m
- 1 stroompunt

Interactieve games

Doelgroep: 
Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

19. Silverfit Alois
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De Rapael Smart Glove is een handschoen met sensoren waarmee oefeningen 
uitgevoerd kunnen worden, gericht op training van beweging van de vingers, pols 
en onderarm. Door de hand te roteren of in de hand te knijpen worden games 
aangestuurd zoals het vullen van een glas, gericht een vis vangen, een hek verven of 
een bladzijde van een boek omslaan.
- 1 persoon tegelijk speelbaar
- Spelduur 1-2 minuten

WAT HUURT U:
- Smart Glove linker- en rechter handschoen
- Computer met touchscherm met diverse spellen
- 1 stroompunt nodig
- Oppervlak: 1m x 1m

Stoel met tafel gewenst

Doelgroep: 
Ouderen • Mensen met een fysieke/verstandelijke beperking • Revalidatie • CVA patienten

20. Smartglove

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
6 voetbalframes die draadloos met elkaar communiceren en met licht aangeven 
door welk poortje er gerend, gepassed of gescoord kan worden. Wordt er gescoord 
in een Smartgoal die licht geeft, dan gaat deze uit en een volgend goaltje gaat aan. 
Voor oefening
- Reactievermogen
- Conditie
- Techniek
- Highscore in tijd of scores 
- Meerdere spelers (multiplayer max 8)
- 1 tot enkele minuten

WAT HUURT U:
- Set goaltjes, flightcase, bedieningsconsole
- Opstelling min. 6m bij 6m
- Aan te bevelen boarding om veld om bal tegen te houden of plaatsbaar in gymzaal
- Geen stroom nodig, wel opladen 

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen

21. Smartgoals

Embedded Fitness  •  Berkveld 1  •  5709 AE Helmond  •  info@embeddedfitness.nl  •  www.embeddedfitness.nl

INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Fiets met boven het voorwiel een blender waar diverse soorten fruit in gedaan kan 
worden. De fietser zorgt dat de dynamo draait en de blender in werking treedt.  Zo 
wordt een smoothie gemaakt. 
- 1 persoon per fiets
- Grote kannen te fietsen en te verdelen of persoonlijke smoothie
- Fietsduur maximaal 1 minuut

WAT HUURT U:
- Fiets met blender
- Extra kannen
- Fruit- groentensoorten afhankelijk van seizoen en in overleg
- Fruitschalen en benodigdheden
- Stroompunt niet nodig
- Oppervlak 2 x 2 meter

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

22. Smoothiebike

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
De SoundSteps bestaat uit tien matjes die reageren door middel van geluid zodra 
je erop stapt. Erop springen, drukken, slaan en zitten kan natuurlijk ook! De matjes 
staan draadloos in verbinding met een unit (tot wel 60 meter!). De SoundSteps 
biedt een grote verscheidenheid aan spellen, uiteenlopend van themageluiden, 
stoelendans, reken- en taalspelen tot een quiz. 
- 10 kinderen tegelijk
- Spelduur 1 - 3 minuten

WAT HUURT U:
- 10 matjes op een oplaadbare box
- 20 spellen van bewegen, tot rekenen en taal
- 1 stroompunt
- Oppervlak 4 bij 4m

Interactieve games

Doelgroep: 
Kinderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

23. Soundsteps
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INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Zet deze zuil naast de trap en registreer het aantal mensen dat de trap op en af 
gaat. Het aantal mensen dat de trap neemt wordt omgerekend naar een hoogte die 
geklommen is.
Zo kun je samen met je medewerkers de Mount Everest beklimmen. De uitdaging 
kan zijn elke dag deze berg te beklimmen. 
Door meerdere zuilen op diverse locaties te plaatsen zijn verschillen te meten en 
de medewerkers van verschillende locaties kunnen het tegen elkaar opnemen om 
zoveel mogelijk de trap te nemen.

WAT HUURT U:
- Zuil met screen en sensor
- Meerdere te plaatsen
- Via internet - narrowcasting challenge te volgen

Doelgroep: 
Kinderen  •  Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

24. Trapteller

Terug naar overzicht



INFO OVER DE GAME PER OPSTELLING:
Het wellpoint is een zuil, waarmee men via een touchscreen een menu doorloopt. 
Gemeten wordt:
- BMI
- Vetpercentage
- Bloeddruk 

De deelnemers krijgen de resultaten via een print mee met uitleg over de 
meetresultaten. Maximaal 1 persoon tegelijk.

WAT HUURT U:
- Zuil met touchscreen, bloeddrukmeter
- Opp. 1 bij 1 meter
- Eventueel eigen presentatie inlezen in bovenscherm
- 1 stroompunt
- Zeer zwaar, speciaal transport nodig

Interactieve games

Doelgroep: 
Jongeren  •  Volwassenen  •  Ouderen  •  ‘Verstandelijk’ beperkten

25. Wellpoint
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Verhuurtarieven
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De gamesportspellen zijn te huur voor een dag of voor een langere periode.
De volgende huurprijzen gelden per dag. De prijzen zijn exclusief 21% btw. In sommige gevallen kan 6% btw 
worden gerekend.

- Huur één interactief item                                                 € 550,-
- Huur twee interactieve items                                            € 900,-

De huurprijs is inclusief installatie en begeleiding  van 1 persoon voor 4 uur
Standaard wordt geoffreerd voor 1 persoon begeleiding onder de voorwaarde dat er hulp is bij het laden en 
lossen op locatie. Mocht dat niet beschikbaar zijn, dan zal een extra persoon voor € 25,- per uur meekomen.

- Huur drie interactieve items                                             € 1.300,-
- Huur vier interactieve items                                             € 1.600,-

Deze huurprijs is inclusief installatie en begeleiding door 2 personen voor 4 uur.
Elk uur extra inzet begeleiding en gebruik apparatuur
Eerste persoon                                                                 € 45,- per uur
Tweede persoon                                                               € 25,- per uur
 
Overige verhuurtarieven
Wellpoint zonder begeleiding            € 650,-
Begeleiding                                     € 35,- per uur

Transportkosten € 0,75 per km van Helmond naar de locatie. Voor extra personeel wordt € 0,35 per km van 
Helmond naar de locatie gerekend.

Smoothiebike
€ 1,- per persoon fruitinkopen

Speciale wensen
Voor speciale wensen als een eigen marketing activatie met eigen branding in de game of interactief product, 
vraag hiervoor een advies en prijsopgave op maat.

De verhuurtarieven voor de Mobiele E-fit zone
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