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INTRODUCTIE

The Box is een gloednieuwe padelclub met 6 outdoor velden op de 
Bluegate site, het voormalige Petroleum Zuid. De club is vlakbij het 
Antwerpse Zuid gelegen en is gemakkelijk bereikbaar met de auto of met 
de fiets. Voor zij die met de auto komen, is er gratis parking ter beschikking 
even verderop op de Olieweg, net voor de DHL-site (Olieweg 70).  
In de sanitaire ruimte zijn er 2 kleedkamers en 2 douches ter beschikking. 
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Neem je graag zelf de organisatie van je teambuilding in handen? Dan kan je 
enkele velden met materiaal boeken en verder helemaal je eigen ding doen. 

Wil je liever onder professionele begeleiding kennismaken met padel of een 
toernooi spelen zonder je zorgen te maken over de praktische organisatie?  
Kies dan voor één van onze padel formats in samenwerking met onze 
padelschool, Antwerp Padel Academy! 

Combineer je je teambuilding graag met een hapje en een drankje? Dan 
hebben we vanaf 30 personen verschillende foodtruck-mogelijkheden.  
Er is keuze uit frietjes, pizza, pasta, Asian, vlees/vis/veggie, ... You name it! 
Enkele mogelijkheden: Up’Pepper, Kasserol, Frit4You. 

Op donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om vanaf 18h in het 
restaurant (serre) van Plein Publiek te reserveren. Elke maand nodigen ze 
een hip food concept uit om de catering te verzorgen. Het menu is dus 
afhankelijk van met wie ze op dat moment samenwerken. Voorbeelden zijn 
Sumac, Fugu, Native en Balls & Glory.

TEAM
BUILDINGS



HUUR TERREIN                    € 28 (€ 26,42 ex btw) per uur

HUUR RACKET                     € 5 (€4,13 ex btw) per stuk

AANKOOP BALLEN             € 8 (€ 6,61 ex btw) per tube van 3 stuks 

ADMINISTRATIEKOST         € 30 (€ 24,79 ex btw)

Tarieven



€25
vanaf

pp

AANTAL DEELNEMERS
MINIMUM  
6 spelers 
1 veld
1.5 uur

INFO
Initiatieles waarbij je de volledige uitleg over de basis van padel - zowel 
technisch als tactisch - krijgt. De perfecte kennismaking met de sport!

INCLUSIEF
Sportdrank | Begeleiding door professionele coach

MAXIMUM 
36 spelers
6 velden
3 uur

01/Start to padel
TEAMBUILDINGS

In samenwerking met



€25
vanaf

pp

OPTIES
A:  12 ploegen | 24 spelers | 3 velden | 2 uur
B:  16 ploegen | 32 spelers | 4 velden | 2 uur
C:  20 ploegen | 40 spelers | 5 velden | 2 uur
D:  24 ploegen | 48 spelers | 6 velden | 2 uur
E:  28 ploegen | 56 spelers | 6 velden | 3 uur* 

INFO
We spelen telkens 30 minuten, na het fluitsignaal schuiven de winnaars 
een veld op richting veld 1, de verliezers richting veld 6.

INCLUSIEF
Sportdrank | Begeleiding door professionele coach | Beker voor de winnaars

    *telkens 4 ploegen die 30 minuten rust krijgen

02 /Up & down

In samenwerking met
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€25
vanaf

pp

AANTAL DEELNEMERS
MINIMUM 
6 ploegen 
12 spelers
3 velden
1.5 uur

INFO
Initiatie van 1,5 uur gevolgd door up & down toernooivorm van 1,5 uur onder 
begeleiding van 2 professionele coaches.

INCLUSIEF
Sportdrank | Begeleiding door professionele coach | Beker voor de winnaars

MAXIMUM 
16 ploegen
32 spelers
4 velden
3 uur

03 /Start to padel
+ Up & down

In samenwerking met
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€25
vanaf

pp

AANTAL DEELNEMERS
MINIMUM 
8 ploegen 
16 spelers
4 velden
2 uur

INFO
We starten ronde 1 met alle ploegen die tegen elkaar spelen. In ronde 2 
spelen de winnaars van ronde 1 tegen elkaar (winnaarstabel) en de 
verliezers van ronde 1 tegen elkaar (verliezerstabel). Win je in de 2de 
ronde, dan ga je door naar de volgende ronde. Verlies je, dan is het  
toernooi afgelopen. Per match wordt er telkens 30 minuten gespeeld.  
De finale duurt 1 uur. Iedereen speelt dus minstens 2 uur!

INCLUSIEF
Sportdrank | Begeleiding door professionele coach | Beker voor de winnaars

MAXIMUM 
16 ploegen
24 spelers
6 velden
3 uur

04 /Classic toernooi

In samenwerking met
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Muziek

Zorg je graag voor wat extra sfeer 
tijdens je teambuilding? Boek dan  
onze Osaka Defender DJ booth! Je kan 
de Defender boeken met dj of je kan 
zelf de muziek verzorgen met je eigen 
dj of via Spotify.

TARIEVEN

VERPLAATSINGSKOST      € 100

DJ                        € 50/uur

TEAMBUILDINGS

In samenwerking met



Vanaf 50 personen kan je de padel teamactiviteit combineren met een 
spetterend bedrijfsfeest. We werken hiervoor nauw samen met onze buren van 
Plein Publiek. Ze bieden de perfecte locatie met oneindig veel mogelijkheden in 
een volledig uitgeruste zaal. Van kleine bijeenkomsten tot grote evenementen 
op maat, Plein Publiek kan je stoutste verwachtingen waarmaken en je 
evenement tot in de puntjes verzorgen.

FACILITEITEN 
Horeca • Personeel • Event planners •  
Hostessen • Veiligheid • Technici • 
DJ’s & Live-entertainment • DJ-apparatuur •  
Videoapparatuur • Geluidsapparatuur •  
Projectoren & schermen • Vestiaire •  
Meubilair • Custom activaties • …

BEDRIJFS
EVENTS



Event ruimtes

Zowel de rooftop bar (lente en zomer) 
als de gezellige serre (alle seizoenen) 
lenen zich perfect voor een walking 
dinner, bedrijfspresentatie, product-
lancering, receptie, dansfeest…  
Indien gewenst kunnen deze ruimtes 
geprivatiseerd worden.  
Plein Publiek stelt eveneens co-working 
spaces en meeting rooms ter 
beschikking. 

BEDRIJFSEVENTS

In samenwerking met

262330 



Food & drinks

Qua catering kan plein Publiek 
aan al je wensen voldoen door 
samen te werken met 
verschillende chefs en food 
concepten. Samen bespreken 
we vooraf je persoonlijke 
voorkeuren, de wensen van je 
gasten en het budget.

BEDRIJFSEVENTS

In samenwerking met

262330 



VASTE
BOEKING
Kom je graag wekelijks, tweewekelijks of 1 keer per maand met je team? 

Boek dan een vast terrein voor een langere periode! Zo hou je de 

teamspirit erin en hoef je niet wakker te liggen van het plannen van 

verschillende teamactiviteiten.

DALUREN (6h-17h)           € 20 (€ 18,87 ex btw)

PIEKUREN (17h-00h)      € 28 (€26,42 ex btw)

ADMINISTRATIEKOST          € 30 (€ 24,79 ex btw)



OFFERTE

CONTACT

Heb je vragen of wil je graag een offerte op maat ontvangen? Contacteer ons 
dan vrijblijvend op 0487 38 19 39 of via info@theboxpadel.com. Tot binnenkort!

Zonnestroomstraat 2A
2020 Antwerpen

Tel. 0487/38.19.39
E-mail info@theboxpadel.com

mailto:info@theboxpadel.com

