
BEDRIJFSEVENTS

KASTEEL VAN LEBBEKE



INLEIDING

   01. EXPEDITIE ROBINSON

   02. DE SOCIAALSTE MEDEWERKER

   03. CRACK THE SAFE

   04. SHOOTING TEAMBUILDING

   05. LIGHT HUNTER

   06. INTERACTIVE WALL

   07. INTERACTIVE TEAMBUILDING

   08. ORBEEZ GUNS

   09. BUBBELBAL

   10. SHOOT OUT

   11. FOOT BUILDING

   12. DARTS BUILDING

   13. CREATIVE TOOLS

   14. COMPANY CUP

   15. ATTRACTIE VERHUUR
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INLEIDING
Jeppa Sport heeft heel wat verschillende 
teambuildingsformula in zijn aanbod. 

Het partnership met het ‘Kasteel van Lebbeke’ leent zich uitstekend om 
kleine en grote bedrijven te ontvangen en te voorzien van teambuilding 
activiteiten. In de prachtige tuin van dit kasteel is er voldoende ruimte 
om aan activiteiten doen op maat van uw bedrijf. Indien slecht weer 
kunnen kleinere activiteiten voorzien worden in de vele multifunctionele 
kamers van het kasteel. Koppel een seminarie, congres, dinner of drink 
aan enkele coöperatieve Jeppa activiteiten om de teamgeest binnen je 
bedrijf te versterken.

Alle activiteiten worden opgelijst en worden volgens de onderstaande 
legende van pictorgammen voorzien:

100 P/P

€ PRIJS PER PERSOON

GERICHTE DUUR

INTENSITEIT

20-120 DLN

MIN. & MAX. AANTAL 
DEELNEMERS

3-6 UUR

100 P/P

€ PRIJS PER PERSOON

GERICHTE DUUR

INTENSITEIT

20-120 DLN

MIN. & MAX. AANTAL 
DEELNEMERS

3-6 UUR

50%



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.

01.

39 P/P

€

2 UUR

16-50 DLN

40-70%
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DE SOCIAALSTE WERKNEMER
02.

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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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.

03.

35 P/P

€

1-1,5 UUR

16-40 DLN

40-60%
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SHOOTING TEAMBUILDING
04.

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%
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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!

05.

39 P/P

€

1 UUR

14-25 DLN

70%
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LU: INTERACTIEVE MUUR
06.

47 P/P

€

1,5 UUR

14-25 DLN

40-60%

Een reusachtige wandprojectie, een krachtig licht- en geluidssysteem 
en een 3D-camera voor bewegingsdetectie zorgen voor een unieke 
beleving in meer dan 25 verschillende soorten spelletjes. 

Waan je zelf in verschillende videogames. Werp met ballen naar 
de reagerende muur. Een toestel geïmporteerd uit Canada: Lu 
interactieve muur.
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INTERACTIEVE        
TEAMBUILDING

De teambuilding van de toekomst!

Ben je niet vies van wat technologische hoogstandjes 
en bewegen? Ontdek de Jeppa interactieve muur 
geïmporteerd uit Canada, het Nederlandse IPS-game of 
laserguns in the dark.

07.
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55 P/P

€

2 UUR

20-75 DLN

40-70%



ORBEEZ GUNS
08.

47 P/P

€

1,5 UUR

10-30 DLN

40-60%

Orbeez guns is de allernieuwste ontwikkeling en revolutie in actiespellen. 
Dezelfde spanning als paintball maar dan zonder de pijltjes of verf…. en 
pijnloos! Een Orbeez-gun schiet ‘gelballetjes’ (of ‘orbeez’) af en werkt op 
batterijen. De balletjes zijn biologisch afbreekbaar en laten dus geen sporen 
na!

Bezorg uw team een onvergetelijk avontuur in het bos van Poldernoord.
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BUBBELBAL

Lachen, gieren, botsen! Dat is kort samengevat de 
essentie van een potje bubbelballen.

Leuke samenwerkingsspelletjes, Total loss 
bubbelvoetbal, het is allemaal mogelijk.

09.

12

40 P/P

€

1 UUR

10-20 DLN

50-70%
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SHOOT OUT
10.

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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FOOT BUILDING
Ben je een sportief bedrijf en gek van voetbal? Dan 
nemen wij enkele van onze voetbal attracties mee naar 
Poldernoord.

Inflatables als het inflatable dartvoetbal, footpool, en 
attracties als footgolf, foot curling, bubbelballen en IPS.
Wil je een competitievorm of eerder enkel een recreatief 
karakter voor je teambuilding. Wij organiseren het.

11.

45 P/P

€

2 UUR

10-30 DLN

30-60%
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DARTS BUILDING
12.

One hundred and eighty! 

Darts is niet meer weg te denken op TV met BV darts, WK 
darts, Dansing Dimi en Kim Huybrechts. Ervaar de dartsport op 
een andere manier samen met je collega’s als een vemakelijke 
teamuitdaging.

36 P/P

1-1,5 UUR

12-30 DLN

10%

€
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CREATIVE TOOLS
Creative workshop: Met je team werken aan inzicht en 
resultaatgericht denken. 

Enkele teambuilding oefeningen vergroten de 
groepssamenwerking en probleemoplossende 
vaardigheden. Aangezien niets goed of fout is kunnen 
deelnemers unieke oplossingen ontwikkelen en er met 
de groep over discussiëren.

13.

35 P/P

€

1-1,5 UUR

16-20 DLN

20-40%
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COMPANY CUP
14.

Maak samen met Jeppa een gepersonaliseerde competitie voor jouw 
bedrijfspersoneel.

Schrijf je in via een geautomatiseerde applicatie op de smartphone en hou 
de scores bij van verschillende opdrachten. De opdrachten zijn door jou 
te kiezen uit ons attractieverhuur. De applicatie kan weergegeven worden 
met logo en huisstijl van jouw bedrijf. Met een scorebord dat om de 20 
seconden via de app wordt geupdate krijgen we één winnende ploeg aan 
het einde van je bedrijfsevent.

68 P/P

€

1,5-2 UUR

50-300 DLN

20-70%



SWEEPER
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ATTRACTIE VERHUUR
Bekende games als bubbelvoetbal, obstakelbaan, sweeper, bamboe 
bouwen, beachgames of originele Jeppa attracties als trefbalarena, creative 
tools, battle arena, air mountain, mobiele klimblok en veel meer... 

Bekijk ons verhuuraanbod en schakel lesgevers in aan €40/uur om 
begeleiding te voorzien waar nodig, schakel coördinators in om overzicht te 
houden aan €60/uur. Stel je eigen pakket samen van inflatables, attracties, 
shooters en meer mogelijkheden...

15.

BATTLEARENA

TREFBAL ARENA



CONTACT
www.jeppasport.com

info@jeppasport.com

Tel: +32 497 92 73 51
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