
BUSINESS & EVENTS



SPORTOASE
GROOT-SCHIJN

ANTWERPEN



• Waarom kiezen voor deze unieke locatie ?

• Zin krijgen om te sporten en creatief te zijn in een hypermoderne 

sportomgeving

• Hét sportcomplex in België, geopend in 2021

• Uitgebreide faciliteiten zoals zwemmen, fitness, schaatsen, 

curling & groepslessen 

• Makkelijk bereikbaar in Deurne, vlakbij alle invalswegen

• Gelegen in groene omgeving naast het Rivierenhof en Park Groot-Schijn

• A-Z event service met excellente catering

• Maatwerk voor elk type event 

SPORTOASE GROOT-SCHIJN
BUSINESS CENTER

CONTACT:
Sportoase Groot-Schijn:

Ruggeveldlaan 488 – 2100 Deurne

Tel: 03 339 49 70

Meer info via: 
Info.grootschijn@sportoase.be

mailto:Info.grootschijn@sportoase.be


POLYVALENTE ZAAL 
GROOT-SCHIJN

• INFORMATIE

• Oppervlakte: 220m²  

• Hoogte: 3,60 m

• Gelegen op 2e verdieping via trap of lift 

• Techniek: dimbare verlichting, daglicht, 

zicht op zwembad

• FACILITEITEN

• Wi-Fi

• Tafels

• 50 lage stoelen

• 25 hoge stoelen

• Tegelvloer

• Toog, catering mogelijk via Foodmaker

• TECHNIEK

• Beamer 

(VGA & HDMI aansluiting, geluid)

• Projectiescherm (muur en scherm) 

HUUR VAN DEZE RUIMTE

Halve dag (<5u) € 555 (excl. BTW)

Dag (>5u) € 750 (excl. BTW)

Avond € 550 (excl. BTW)

MEETING

THEATER-
STIJL

SCHOOL-
STIJL

U-STIJL

220 200

RECEPTIE

RECEPTIE WALKING 
DINNER

BANKET

250 250 200



VERGADERZAAL
KLEINE SCHAATSBAAN

• INFORMATIE

• Hoogte: 2,90 meter

• Oppervlakte: 120m² 

• Gelegen op begane grond

• FACILITEITEN

• Wi-Fi

• Tafels en stoelen

• Toog, catering mogelijk via Foodmaker

• TECHNIEK

• Beamer 

(VGA & HDMI aansluiting, geluid)

• Projectiescherm

HUUR VAN DEZE RUIMTE

Halve dag (<5u) € 380 (excl. BTW)

Dag (>5u) € 550 (excl. BTW)

Avond € 350 (excl. BTW)

MEETING

THEATER-
STIJL

SCHOOL-
STIJL

U-STIJL

50 50

RECEPTIE

RECEPTIE WALKING 
DINNER

BANKET

100 100 60



VERGADERZAAL
GROTE SCHAATSBAAN

• INFORMATIE

• Gelegen op 2e verdieping met 

zicht op de grote schaatsbaan 

• FACILITEITEN

• Wi-Fi

• Tafels en stoelen

• Kapstok

• Koelkast

• Betonvloer

• Catering mogelijk via Foodmaker

• TECHNIEK

• TV-scherm met Clickshare

HUUR VAN DEZE RUIMTE

Halve dag (<5u) Op aanvraag

Dag (>5u) Op aanvraag

Avond Op aanvraag

MEETING

THEATER-
STIJL

SCHOOL-
STIJL

U-STIJL

12 12

RECEPTIE

RECEPTIE WALKING 
DINNER

BANKET



TEAMBUILDING
GROOT-SCHIJN 

INITIATIE CURLING 

• 1 uur curling met instructeur

• Een precisiesport die enig en uniek is in z'n soort 
en garant zal staan voor een amusante 
belevenis. Onder begeleiding van onze 
professionele instructeur krijg je al gauw de 
eerste kneepjes van het vak onder de knie en 
kan je jouw curlingtalent testen in een 
afsluitend tornooitje. 

• Vanaf 25 deelnemers voorzien
wij 1,5 uur initiatie

*Prijzen excl. BTW. Minimum 12 deelnemers

Vanaf
€ 29,50

per persoon,

per uur*

• Ook voor op en top schaatsplezier ben je in 
Sportoase Groot Schijn aan het juiste adres. 
Kom net als Loena Hendrickx schaatsen op een 
van onze twee indoor schaatsbanen. 

• Schaatsen ter plaatse huren is eveneens 
mogelijk aan 3,50 €/pp.

• Het schaatspakket in groep is beschikbaar vanaf 
10 personen.

SCHAATSEN

Vanaf
€ 3,80 

per persoon*



TEAMBUILDINGS
GROOT-SCHIJN 

GROEPSLESSEN

• Ons uitgebreide groepslessenaanbod biedt voor elk wat wils, 
gaande van een bruisende zumbales tot een pittige spinning 
workout. Onze op en top professionele lesgevers voorzien een 
groepsles op eenieders maat 
en niveau. 

• Het groepslessenpakket is beschikbaar vanaf minimum 12 
betalende deelnemers. Maximum af te stemmen per groepsles. 

• Zwemmen in de Champions League van de zwembaden? Het 

kan! Burgemeester Bart De Wever ging jou als testpersoon al 

vooraf en was laaiend enthousiast over onze zwem- en 

relaxfaciliteiten in Groot Schijn.

• Het recreatief zwempakket is beschikbaar vanaf 10 personen.

ZWEMMEN
Vanaf
€7,90

per persoon*

*Prijzen excl. BTW.

Vanaf
€ 8,50

per persoon*

https://sportoase.be/nl/groepslessen/aanbod-groepslessen
https://sportoase.be/nl/nieuws/openingsweekend-groot-schijn
https://atv.be/nieuws/sportoase-groot-schijn-we-gaan-van-fc-de-kampioenen-naar-champions-league-125926


CATERING
FOODMAKER

Samen met onze partner Foodmaker 
kunnen we jouw teambuilding, 
vergadering of event voorzien van 
heerlijk aperitief, lunch diner of 
drankenpakket. 

Zo hoef je je geen zorgen te maken en 
kan je heerlijk ontspannen! 

*Formules op aanvraag



INFO & VRAGEN:
Sportoase Groot-Schijn

Ruggeveldlaan 488 – 2100 Deurne

Tel: 03 339 49 70

Info.grootschijn@sportoase.be

mailto:Info.grootschijn@sportoase.be

