
Materiaal Specificaties Prijs per stuk

excl BTW

Prijs per stuk

incl BTW

Startbord van de route

(met grondplan)

A0 (1198*841mm) of A1 (841*594mm)

HPL/trespa 6mm

Sticker - gepersonaliseerde lay-out met grondplan

Antigrafitti laminaat

Bevestiging: Bekijk met jouw technische dienst wat de beste optie 

is voor jouw situatie. De bevestiging is afhankelijk van het 

oppervlak/paal:

* wij raden aan om het bord via de hieronder vermelde stellage te 

bevestigen

* het bord kan ook tegen een vlakke muur geschroefd worden

* plaats je het bord tegen eigen palen, gebruik dan 2 palen met 2 

beugels per paal (in elke hoek een beugel) (beugels: zie onder)

A0: € 93,80

A1: € 56,50

+ € 103,31 voor lay-

out

A0: € 113,50

A1: € 68,37

+ € 125 voor lay-out

Startbord met stellage Palen kunstof grijs 290cm, Ø 100mm

Alu horizontale buizen, Ø 48mm

Inclusief bevestiging

Startbord Dibond 4mm (gepersonaliseerde lay-out met grondplan)

A0 (1198*841mm) of A1 (841*594mm)

Pictogram links boven, Ø200mm, dibond

Bevestiging: Alle bevestigingsmateriaal inbegrepen.

Deze stellages worden ook gebruikt bij de sport- en beweegroutes 

die Sport Vlaanderen aanbiedt en garanderen een stevige en 

mooie bevestiging van het startbord.

A0: € 323,00

A1: € 307,40

+ € 103,31 voor lay-

out

A0: € 390,83

A1: € 371,95

+ € 125 voor lay-out

Prijslijst materialen beweegroutes

10.000 stappen: Elke stap telt!
* afbeeldingen zijn puur ter illustratie en zijn dus geen exacte weergave van het definitieve materiaal

BORDEN EN SIGNALISATIES



Bord langsheen de route

(standaard met beweegoefeningen of gepersonaliseerd)

A3 (420*297mm)

HPL/trespa 6mm

Sticker

Antigrafitti laminaat

Bevestiging: Bekijk met jouw technische dienst wat de beste optie 

is voor jouw situatie. De bevestiging is afhankelijk van het 

oppervlak/paal:

* met 2 beugels aan ronde paal (beugels: zie onder)

* geschroefd (bv. tegen een vlakke muur of in paal)

* met straps vastgemaakt

€ 26,30 € 31,82

Klein signalisatieplaatje met pijl voor aanduiding route

(rond plaatje - geen personalisatie mogelijk)

Alu

Ø 100 mm

Sticker

Antigrafitti laminaat

Bevestiging: Bekijk met jouw technische dienst wat de beste optie 

is voor jouw situatie. De bevestiging is afhankelijk van het 

oppervlak/paal:

* met 1 beugel aan ronde paal (beugels: zie onder)

* geschroefd (bv. tegen een vlakke muur of in paal)

* met straps vastgemaakt

* verlijmd (bv. met Tec7)

€ 2,78 € 3,36



Groter signalisatieplaatje met pijl voor aanduiding route

(rond plaatje - geen personalisatie mogelijk)

Dibond

Ø 200 mm

Antigrafitti laminaat

Bevestiging: Bekijk met jouw technische dienst wat de beste optie 

is voor jouw situatie. De bevestiging is afhankelijk van het 

oppervlak/paal:

* met 1 of 2 beugels aan ronde paal (beugels: zie onder)

* geschroefd (bv. tegen een vlakke muur of in paal)

* met straps vastgemaakt

* verlijmd (bv. met Tec7)

€ 5,84 € 7,07

Klein bordje met aantal stappen

(rechthoekige plaatje - aantal stappen in te vullen - geen extra 

personalisatie mogelijk)

Alu 50*100 mm

Sticker

Bevestiging: Bekijk met jouw technische dienst wat de beste optie 

is voor jouw situatie. De bevestiging is afhankelijk van het 

oppervlak/paal:

* met 1 beugel aan ronde paal (beugels: zie onder)

* geschroefd (bv. tegen een vlakke muur of in paal)

* met straps vastgemaakt

* verlijmd (bv. met Tec7)

€ 2,20 € 2,66

Sticker met aantal stappen voor op bestaande borden

(aantal stappen in te vullen - geen extra personalisatie 

mogelijk)

100*150 mm

Transparant

Zwart of witte tekst

Bevestiging: te kleven op bestaande borden

€ 1,36 € 1,65



Markeernagel

(geen personalisatie mogelijk)

Ø 100 mm

Dikte: 3 mm

Centro - RVS 316L - Geborsteld (mat)

Lichtbolle kop

Met afbeelding wandelaar en pijl in laser gegraveerd

Verankeringspin: Ø12 mm / 120 mm

Bevestiging: verankering in de grond door middel van 

tweecomponentenlijm

€ 31,75 € 38,42

Postkaart voor promo beweegroute

(met eigen tekst en info - toevoeging eigen logo mogelijk)

A6

105*148 mm

€ 73,00
per 100 stuks

€ 88,33
per 100 stuks

Verkeerspaal

(om de grotere borden

van minstens 20 cm op aan

te brengen)

250 cm

Ø 76 mm

Gegalvaniseerd staal

verkeersgrijs

€ 63,00 € 76,23

PALEN EN BEVESTIGINGSMATERIAAL



Bordbeugelset

(voor bevestiging bord/plaatje

aan verkeerspaal of andere

ronde palen)

Enkele beugel (1 beugel)

Dubbele beugel (2 beugels)

€ 19,20

€ 37,30

€ 23,23

€ 45,13

Transport Boven € 1.000

Stellage en/of markeringspaal

Borden A0/A1/A3 en/of verkeerspaal

Plaatjes, klein bordje aantal stappen, stickers, postkaarten, 

beugelset, markeringsnagels

Dit is een eenmalige kost per verzending, niet per stuk. Bij aankoop van meerdere 

materialen, dan wordt enkel de duurste transportkost in rekening gebracht. 

€ 0

€ 70,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 0

€ 84,70

€ 30,25

€ 18,15

TRANSPORT


