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Meer onderscheidend vermogen en gastbeleving door
sport- en spelconcepten.  
Zowel Indoor als Outdoor biedt Yalp de recreatieondernemer oplossingen. 

 
Met veel concurrentie in de leisure segment zijn onderscheidend vermogen en gastbeleving 
van levensbelang. Veranderingen volgen elkaar namelijk snel op in het leisure segment. 
Fusies, overnames en grote investeerders kopen allerlei bestaande bedrijven op om deze 
vaak omte vormen naar nieuwe concepten in vakantiebeleving en nieuwe trends. Andere 
behoeften spelen hierin een belangrijke rol. Wat moet je als onderneming doen om je te 
onderscheiden en om een ultieme gastbeleving te bereiken? Eén ding is zeker en belangrijk, 
de klant heeft behoefte aan beleving en dat kan absoluut door spelen, sporten en 
ontmoeten.

Beleef Yalp

Tevreden bezoekers delen graag hun 
ervaringen op Social Media. Veel 
bezoekers van Center Parcs (waar we 
de Fono DJ tafel op meerdere locaties 
hebben geïnstalleerd) hebben hun  
DJ- debuut al online gedeeld en Center Parcs 
getagd in hun berichten. Op deze manier 
ontving Center Parcs veel gratis publiciteit 
door likes, gedeelde berichten maar vooral 
veel tevreden klanten! 

Gratis 
publiciteit

Plezier is een belangrijk onderdeel binnen 
het leisure segment want plezier verhoogt 
de klantbeleving. Zorg er daarom voor dat je 
van spelen iets bijzonders maakt, iets wat 
jouw gast zich nog lang zal herinneren. Deze 
positieve ervaring zorgt voor een langer verblijf,  
terugkerende bezoekers en gratis publiciteit. 
Wat zorgt voor hogere inkomsten.

Yalp helpt hier graag bij. Als professioneel 
aanbieder van speel- en sportconcepten 
denken we met jou mee. Van grote tot kleine 
speelinvesteringen er is veel mogelijk. Indoor 
en Outdoor bieden wij allerlei oplossingen en 
belevingen.

Wat is voor jouw onderneming de juiste keuze? 
Durf te dromen en laten we samen kijken naar 
de mogelijkheden. Wij gaan graag vrijblijvend 
met je in gesprek.  
 
Met speelse groet,
 

Jaap van Putten
Manager Leisure & Commercial Development
T. +31 (0)6 - 53 42 55 14



Lappset Creative: Bringing brands to life
Lappset Creative richt zich op unieke, grootschalige en op maat gemaakte ontwerpen voor binnen en buiten. Van de 
ontwerpconceptfase tot de oplevering werken wij nauw samen met de klant. Samen kijken we zowel naar het grote 
geheel als naar de details om het masterplan voor de visie van onze klant te definiëren. Er wordt iets bijzonders 
gecreëerd: een uniek concept dat zorgt voor geweldige bezoekerservaringen en hoge bezoekersaantallen.

WISH CONCEPTWORKSHOP DESIGN BUILD PARTNERSHIP
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Willows Activity FarmWillows Activity Farm



We help your business grow
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•   Hoe trek ik meer bezoekers naar mijn onderneming?
•   Wat voor soort attracties zouden werken?
•   Wat kan ik doen om de waarde van mijn merk te laten groeien?
•   Hoeveel moet ik investeren om mijn doel te bereiken?
•   Hoeveel is de Return on Investment (ROI)?

Op deze vragen geeft Lappset Creative antwoord. 
In de Leisure industrie is men gewend om met verschillende diensteverleners te werken Denk 
hierbij aan consultants, ontwerpbureaus, projectmanagementbedrijven en een breed scala 
aan verschillende andere samenwerkingspartners. Bij ons werkt dit anders. Wij bieden al deze 
diensten onder één contract. We willen klanten helpen bij het maken van keuzes en zo efficiënt 
mogelijk samen werken. 

Mattel Play  - SevenumMattel Play  - Sevenum



Mattel Play! SevenumMattel Play! Sevenum

CREATIVE LEISURE CONCEPTS | Interactive Play Solutions

Interactief spelen & sporten 

RCN Vakantiepark Het Grote Bos 

Het interactieve sportplein brengt het voorzieningenniveau 
van RCN Grote Bos omhoog. 

Op een wijze die veel van onze gasten nog niet kennen. Een 
wipkip of klimtoestel die - bij wijze van spreken - in iedere 
gemiddelde woonwijk op de hoek van de straat staat, voldoet 
niet meer aan de verwachtingen. Interactief spelen brengt de 
uitdaging, afwisseling en sociale interactie die we zochten 
op ons park. Vorig jaar hebben we voor het eerst ervaring 
opgedaan met een interactief speeltoestel; de dansboog 
YALP Sona. We waren daar eerst nog wat sceptisch over 
of de investering ons genoeg zou opleveren, maar na één 
seizoen werd de toestelwaarde voor ons bevestigd. Wat een 
onwijs succes! Toen wij dit seizoen op zoek gingen naar een 
nieuwe, eigentijdse invulling voor onze tennisbaan was de 
keuze snel gemaakt. Met deze speelplek trekken we absoluut 
meer bezoekers naar het park en de horecaomzet neemt 
overduidelijk toe op de omliggende terrassen. Ook heeft 
mijn animatieteam er groot voordeel bij tijdens begeleide 
activiteiten maar ook omdat het plein zichzelf laat bespelen. 
De interactieve toestellen zijn een investering, maar dit 
hebben wij in waarde al ruimschoots terugverdiend! Dit 
speelplein is echt perfect.” - Terreinbeheerder Timo van Drie

 

 

“

Plezier voor het 
hele gezin!

“
Fort Fun L.A.B.S. | Family Entertainment Center

Pretpark FORT FUN wil kinderen aanzetten tot  bewegen 
in het speellaboratorium L.A.B.S. In de indoor speelhal, 
staan vier interactieve speeltoestellen centraal die 
gamen, samenspel, creativiteit, reactiesnelheid en vrij spel 
combineren.  Kinderen hebben altijd de drang tot actief 
bewegen, wat in de huidige tijd door de digitalisering 
steeds verder naar de achtergrond raakt. In FORT FUN 
L.A.B.S. kunnen kinderen hun energie gebruiken om actief 
te bewegen op toestellen die hen aanspreken in hun eigen 
beleving. We brengen de digitale gamewereld, het avontuur 
en de spanning die dat met zich meebrengt, terug naar 
de echte wereld. Vanuit deze gedachte is het innovatieve 
concept L.A.B.S  ontstaan. “ - Fort Fun

Fort Fun L.A.B.S. | Sona, Sutu, Fono & MemoFort Fun L.A.B.S. | Sona, Sutu, Fono & Memo

Meer bezoekers
& omzet

INDOOR
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Flagship Store Paris, FranceFlagship Store Paris, France

Store Experience | Flagship Stores adidas 

De Sutu is een belangrijk onderdeel voor verschillende adidas Flagship Stores over de hele wereld.  

Je komt de adidas store binnen via de ‘spelers tunnel’. Stadionlichten schijnen op je neer als je de trap beklimt en 
het “stadion”  binnenkomt waar je het veld op kunt lopen. Op dit veld kun je je nieuwe voetbalschoenen testen 
voordat je ze wilt kopen. Een hele bijzondere klantbeleving. 

Tijdens het spelen worden live actiefoto’s gemaakt, waarvan er daarna 3 per e-mail naar je toe 
worden gestuurd. Door een sterkte toename in de bezoekersaantallen wordt de Sutu nu geïntegreerd 
in alle flagshipstores over de hele wereld. 

Small footprint
Large capacity

Center Parcs | Resort

Om de groeiende tienerdoelgroep aan te spreken, koos Center Parcs  voor 
plaatsing van de interactive voetbalmuur Sutu en de Fono DJ-tafel. 

Met de Sutu en Fono proberen we tieners te boeien die nog met hun 
ouders op vakantie gaan. Zo willen we het productaanbod voor de 
doelgroep van onze parken verrijken. Speciaal voor deze doelgroep 12+ 
staan de toestellen wat verscholen op het park. Opgroeiende tieners 
willen immers ‘chillen’ en ‘nieuwe vrienden ontmoeten’, zonder dat 
ouders over hun schouders meekijken. De toestellen worden zeer positief 
gewaardeerd door de gasten en continu bespeeld. Vanuit het beheer 
gezien valt met name op dat de toestellen zeer betrouwbaar zijn; er 
zijn nooit problemen en ze zijn vandalismeproof. In de aanleg van deze 
ontmoetingsplekken is Yalp met hun adviestraject, aanleg en opvolging 
een zeer prettige partner geweest.”

Ruud Rerink
Product Development Manager Center Parcs.

“
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Yalp indoor #inspiratie
Het klimaat verandert, de gast wordt steeds kritischer in de keuze van de vakantie bestemming. Je ziet ook 
dat door het hele jaar heen mensen op vakantie gaan ook als het weer wat minder is. Gasten kijken dan 
ook of een accommodatie voldoende mogelijkheden heeft om te spelen maar dan ook bij slecht of minder 
weer. En als het zomers warm is heeft de accommodatie dan een indoor speelaanbod die airco gekoeld is. 
Dat zijn vragen die inmiddels steeds meer door gasten worden gesteld bij de keuze van een bestemming. 
Hoe fijn is het dat jouw recreatieonderneming daarin kan voorzien? Een goede indoor speellocatie zal absoluut 
meer boekingen opleveren. Bij aanbod van dagrecreatie zal een goede indoorspeelhal bij elk weertype gasten 
trekken en zullen horeca opbrengsten ook hoger zijn.

Speedsoccer Arena - Skyzone DoetinchemSpeedsoccer Arena - Skyzone Doetinchem Hup Hotel - MierloHup Hotel - Mierlo

Ikea - RuslandIkea - Rusland

Wepark - ChinaWepark - China Activity Park Nagornoe - RuslandActivity Park Nagornoe - Rusland

Indoor FEC Ole Ole - Mannheim, DuitslandIndoor FEC Ole Ole - Mannheim, Duitsland
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Met Yalp indoorplay ontwerpen en realiseren we projecten van klein tot relatief groot. Van een kleine speelruimte 
indoor tot meer indoorspeelhal met of zonder thema. Anders dan bij Lappset Creative kunnen we met Yalp 
indoorplay sneller schakelen. De ontwerpen maken we op basis van jouw wensen, allereerst schetsmatig 
waarbij na jouw goedkeuring over wordt gegaan op een gedetailleerd ontwerp. Met Yalp indoorplay kunnen 
wij eventueel samen met partners jouw indoor speelwens turn-key opleveren.

Yalp indoor #inspiratie
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De keuze is reuze: zie hier onze productlijnen
Halo CubicHalo Cubic

CubicCubic

ABCABC

BasicBasic

FloraFlora

BootcampBootcamp FitnessFitness

GS WebGS Web
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Wall HollaWall Holla

Fono - interactieve DJ TafelFono - interactieve DJ Tafel

Memo - interactieve spelpilarenMemo - interactieve spelpilaren

Sutu - interactieve voetbalmuurSutu - interactieve voetbalmuur Sona - interactieve geluidsboogSona - interactieve geluidsboog

Toro - interactief sportveldToro - interactief sportveld

Yalp SportsYalp Sports Lappset PremiumLappset Premium



Waterpark & Spa Arobella
Germany

Ole Ole Mannheim
Germany

Indoor FEC
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