
 

AirBadminton voor indoor en outdoor beachlocaties 
 
AirBadminton biedt voor indoor en outdoor beachlocaties diverse nieuwe kansen! Door de gloednieuwe revolutionaire 
AirShuttle, nieuwe spelregels en aangepaste veldafmetingen is AirBadminton uitermate geschikt om indoor en 
outdoor op zand te beoefenen. 
Om de kansen voor indoor en outdoor beachlocaties volledig te benutten, bieden wij de volgende mogelijkheden: 
 

ü AirBadminton Toernooi  
ü AirBadminton i.s.m. badmintonvereniging(en) 
ü AirBadminton Clinic  
ü Hosten AirBadminton event van Badminton Nederland 
ü Officiële AirBadminton speellocatie 

 
Een mooie kans voor jouw locatie om kennis te maken met een nieuwe doelgroep, wat weer mogelijkheden biedt 
op meer inkomsten.  
 
Hieronder staat per item een toelichting. 
 
AirBadminton Toernooi  
Als locatie zijn er mogelijkheden om een AirBadminton Toernooi te organiseren. Alle materialen zijn te koop via 
www.shop.airbadminton.nl. Je kunt ook materialen huren om een AirBadminton toernooi te organiseren. 
 
Op aanvraag kunnen wij de volgende service verlenen: 

ü Extra promotie/adverteren van het toernooi via de (social) media kanalen van Badminton Nederland. 
ü Het leveren van opblaasbare shuttletent en boarding voor aankleding van jouw toernooi. 

 
 
AirBadminton i.s.m. badmintonvereniging(en) 
Er zijn tal van reguliere badmintonverenigingen die in AirBadminton ook de kans zien om hun aanbod te verbreden. 
Wellicht kan i.s.m. één of meerdere badmintonverenigingen mede invulling gegeven worden aan bovenstaande 
activiteiten. Hier liggen ook mogelijkheden om i.s.m. een of meerdere badmintonverenigingen structureel 
AirBadminton activiteiten (trainingen, competitieavonden, toernooien) aan te bieden. 
 
Op aanvraag kan ondersteuning worden geboden bij: 

ü Het in contact brengen van jouw locatie met badmintonvereniging(en) bij jou in de buurt. 
  



 

AirBadminton Clinic 
 
Wil je op jouw locatie AirBadminton een keer proberen? Dan is een AirBadminton Clinic op jouw locatie wellicht 
een goede mogelijkheid! De gekwalificeerde AirBadminton Trainer neemt alle benodigde materialen mee voor een 
leuke kennismaking met AirBadminton voor zowel kinderen als volwassenen. 
 
Op aanvraag kan ondersteuning worden geboden bij: 

ü Extra promotie/adverteren van de clinic via de (social) media kanalen Badminton Nederland. 
 
 
Hosten AirBadminton event van Badminton Nederland 
 
Badminton Nederland organiseert zelf ook AirBadminton evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een NK AirBadminton 
of een internationaal AirBadminton toernooi of een toernooi als onderdeel van een landelijk AirBadminton toernooien 
circuit. Wij zijn daarvoor ook op zoek naar locaties/ondernemers die met ons meedenken hierin en hun locatie 
hiervoor beschikbaar willen stellen. 
 
 
Officiële AirBadminton speellocatie 
 
Om Officiële AirBadminton speellocatie te worden van AirBadminton Nederland is het belangrijk om een bepaalde 
basisvoorziening voor AirBadminton aan te bieden als locatie en zichtbaarheid te hebben op Airbadminton.nl. 
Daartoe bieden wij een startpakket (zie tabelvolgende pagina) aan. Daarnaast kunnen wij op aanvraag ondersteunen 
bij een aantal zaken (zie tabelvolgende pagina). Als Officiële AirBadminton speellocatie maak je standaard gebruik 
van: 
 

ü Vermelden van jouw locatie als Officiële AirBadminton speellocatie op airbadminton.nl 
Onze website wordt veelvuldig gepromoot onder badmintonners en via social media ook onder actieve 
vriendengroepen, jongeren en jonge gezinnen. Zij zullen op zoek gaan AirBadminton activiteiten en locatie. 
 

ü Aanmelden en inschrijven van toernooien en clinics via Airbadminton.nl 
Voordeel voor jouw locatie is dat het inschrijven, nadat je de activiteit hebt aangemeld, volledig digitaal gaat. Jij 
krijgt deelnemers lijsten meteen in een mooi overzicht. Tevens worden de deelnemers aan de activiteit direct op de 
hoogte gebracht van de sport AirBadminton en de spelregels die daarbij horen 
 

ü Korting op aanschaf van materialen 
Je ontvangt 10% korting op aanschaf van materialen in de AirBadminton webshop www.shop.airbadminton.nl. Deze 
korting is niet van toepassing in combinatie met andere acties. 
 
 
 

 

 

 



 

In de tabel hieronder staat aangegeven hoe je een officiële AirBadminton locatie kunt worden. 

 

 

 

Contact 

Wil je je aanmelden als Officiële AirBadminton speellocatie of heb je vragen neem dan contact op met: 
 
Hendrik Boosman 
Tel. 06-20799559 
partnerships@airbadminton.nl 
 

 

 

Officiële AirBadminton speellocatie Extra’s* 

Startpakket 1e jaar Vanaf 2e jaar 

ü 2 velden + Netten 

ü AirShuttles (10 AirShuttles) 

ü Rackettas (10 rackets) 

ü Clinic + Toernooiformat 

ü Draaiboeken 

ü Vermelden van jouw locatie als 
Officiële AirBadminton speel 
locatie op airbadminton.nl 
 

ü Aanmelden en inschrijven van 
toernooien en clinics via 
Airbadminton.nl 

ü Vermelden van jouw locatie als 
Officiële AirBadminton 
speellocatie op airbadminton.nl 
 

ü Aanmelden en inschrijven van 
toernooien en clinics via 
Airbadminton.nl 

 
ü 10% korting op aanschaf van 

materialen in de AirBadminton 
webshop 
www.shop.airbadminton.nl. 
Deze korting is niet van 
toepassing in combinatie met 
andere acties. 

 

Badminton Nederland kan 
ondersteunen bij: 

A. AirBadminton Toernooi 

- Promoten/adverteren 

B. AirBadminton clinic 

- Promoten/adverteren 

- Gekwalificeerde trainer 

C. Opzetten AirBadminton 
i.s.m. 
badmintonvereniging(en) 

D. Hosten AirBadminton 
event van Badminton 
Nederland. 

Introductieprijs 2020: € 449,- Vanaf 2e jaar: € 20 per maand Kosten op aanvraag. 

*exclusief verzendkosten   


