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WATERGAMES & MORE

Gespecialiseerd in spelen op, rond, met en in water! 

Watergames & More realiseert waterattracties zoals Spray Parks, 

waterglijbanen ‘& more’. Van een enkele attractie, tot totaalbelevingen van 

waterspel waarin wij allerlei soorten (gethematiseerde) waterattracties 

combineren. Aandacht en service staan daarbij hoog in het vaandel bij ons. 

Indien gewenst ontzorgen wij bij alle stappen van het proces, van analyse 

en ontwerp tot realisatie en onderhoud, en leveren wij u een turn-key 

waterattractie op.

Ons familiebedrijf werd in 2008 opgericht door Paul van den Berg, met als 

doel om zoveel mogelijk mensen op een zorgeloze, veilige en speelse manier 

te laten genieten van water. Hij ontwikkelde waterspelconcepten op basis van 

pedagogische, fysieke en sociale aspecten. Deze intrinsieke speelbehoeften 

vormen nog steeds de basis voor onze ontwerpen. Gecombineerd met uw 

wensen, een hoge kwaliteit, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid, bent u 

bij ons verzekerd van een veilige en doelgerichte waterattractie die jarenlang 

meegaat. Daarmee verhoogt u de attractiewaarde van uw locatie en kunt u 

jaarrond invloed uitoefenen op uw bezoekersaantallen.
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ONZE WERKWIJZE

Kwaliteit & Expertise  
Wij helpen u graag bij het verhogen van de attractiewaarde van uw locatie. Zwembad, 

openbare ruimte, verblijfsrecreatie, attractiepark of andere recreatieve locatie; door middel 

van de juiste toepassing van waterspel onderscheidt u zich van concurrenten, trekt u meer 

bezoekers en verlengt u de verblijfsduur van uw gasten.  

Kwaliteit en expertise staan voor ons centraal bij het realiseren van uw waterattractie(s).  

Met hoogwaardige producten en vakkundige mensen wordt elke uitbreiding, vervanging of 

nieuwe aanschaf van een attractie een succes.
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Het proces 

Van standaard elementen uit onze productlijn tot 

specifieke ontwerpvisies die volledig op het thema 

van uw locatie aansluiten, alle ontwerpen beginnen 

met het inventariseren van uw wensen, eventueel in 

overleg met een architect en/of adviesbureau. Wij 

adviseren u graag over bijvoorbeeld de capaciteit, 

doelgroep, uitstraling en thematisering van een 

waterattractie. Elke locatie is anders en bovendien is 

het realiseren van een visie veel meer dan het maken 

van een plattegrond met elementen. Onze inhouse 

designers creëren op basis van alle informatie een 

uniek ontwerp dat aansluit bij uw wensen én bij de 

veiligheidseisen. Vervolgens realiseren wij uw project 

zo efficiënt mogelijk. Indien gewenst geniet u van 

de totale ontzorging van een turn-key realisatie 

van uw waterattractie, inclusief bouwkundige en 

installatietechnische werkzaamheden. De aangewezen 

projectmanager zorgt ervoor dat de werkzaamheden 

goed verlopen. Niet alleen in Nederland, maar ook 

buiten de landsgrenzen. 

De producten 

Welke doelgroep u ook aanspreekt, Watergames 

& More biedt u uiteenlopende producten waarmee 

u uw zwembad, openbare ruimte of recreatiepark 

op de kaart zet. Van Spray Parks en waterglijbanen 

tot opblaasbare speelobjecten, waterklimwanden, 

interactieve fonteinen, ’& More’; wij hebben een breed 

aanbod aan Europees gecertificeerde producten, die 

gemaakt zijn van hoogwaardige, duurzame materialen. 

De kwaliteit bepaalt namelijk uiteindelijk de uitstraling, 

het gebruiksplezier en onderhoudsgemak van de 

watertoestellen. Zo bent u verzekerd van een veilige 

speelomgeving met een hoge attractiewaarde. 

Pluspunten

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Snel schakelen door inhouse designafdeling

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering 

 Onderhoudsvriendelijke en duurzame producten

01 / 01

Family Park GmbH
Märchenparkweg 1 
7062 St. Margarethen 

October 18, 2019
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SPRAY PARKS 

Interactief waterspel
Onze interactieve Spray Parks bieden eindeloos veel speelplezier. Door de waterspeelplaatsen 

in te richten met combinaties van waterstralen, geluid, oorzaak-gevolg relaties en elementen 

die 360˚ kunnen draaien, wordt het waterspel buitengewoon interactief.    

Het water uit de sproeiers komt terecht op een vlakke, op afschot gelegde vloer en wordt 

direct afgevoerd, waardoor het een bijzonder veilige speelomgeving biedt voor alle leeftijden. 

Bovendien is het duurzaam, omdat nagenoeg al het water wordt opgevangen en hergebruikt.
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Eindeloze mogelijkheden 

De Spray Park speeltoestellen van onze partner Waterplay 

Solutions Corp. zijn modulair en kunnen dus eenvoudig 

gecombineerd worden. Door aparte zones te creëren, 

kunt u verschillende doelgroepen bedienen. Onze 

waterspeelplaatsen zijn bovendien rolstoeltoegankelijk. 

Dankzij de keuze uit honderden speelobjecten, fonteinen, 

waterbogen en speeleilanden (Activity Towers) zijn de 

mogelijkheden eindeloos. De toestellen kunnen worden 

gepersonaliseerd door middel van thematisering, 

kleurgebruik en unieke graphics, voor een optimale 

aansluiting bij de omgeving. Onze experts helpen u de 

juist selectie te maken en een uniek ontwerp te creëren 

dat aansluit bij uw eisen.

Geschikt voor 

 Zwembaden, indoor & outdoor

 Openbare ruimten

 Campings, bungalowparken en hotels 

 (Binnen)speeltuinen en recreatieparken 

 Kinderdagverblijven en zorginstellingen  

Attractiewaarde

Spetteren, het verplaatsen van water en het verleggen van 

stromen: het zijn leuke en leerzame ontdekkingen. Kinderen 

voelen zich van nature aangetrokken tot water. Spray Parks 

worden ontworpen vanuit de speelbehoefte van een kind 

en zetten kinderen spelenderwijs aan tot het ontdekken en 

ontwikkelen van hun zintuigen en competenties. Interactief 

waterspel biedt recreatieve omgevingen meer diversiteit 

en speelplezier, en maakt stedelijke omgevingen socialer 

en aantrekkelijker. Het verlengt de verblijfsduur van uw 

bezoekers en kan zorgen voor meer horeca-inkomsten. 

Doordat de toestellen relatief eenvoudig veranderd kunnen 

worden, zijn seizoensvernieuwingen mogelijk en houdt u als 

ondernemer elk seizoen grip op bezoekersaantallen.

Pluspunten

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering 

 Onderhoudsvriendelijk en duurzaam

 Lage exploitatiekosten

 Ook geschikt voor bestaande bassins 

 25 jaar garantie 
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Meer informatie over Spray Parks?  
info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60
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WATERGLIJBANEN  
 

Sensationele attractiewaarde 
De glijbanen van onze eigen productlijn combineren hoge kwaliteit met een optimale beleving. 

Een gave glijbaan tilt uw zwembad of recreatiepark naar een hoger niveau. Door middel van 

personalisering en maatwerk zorgen wij dat de glijbaan perfect in het geheel past en met 

de service van een turn-key oplevering kunt u de realisatie geheel (of gedeeltelijk indien 

gewenst) uit handen geven. Watergames & More werkt uitsluitend met hoogwaardige 

materialen die  garant staan voor vele jaren onbezorgd waterplezier voor uw bezoekers!  
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Meer informatie over 
waterglijbanen?  

info@watergamesandmore.com  
+31 (0) 79 206 50 60

Eindeloze mogelijkheden   
 

Van een kleine waterglijbaan in een peuterbad tot een 

sensationele waterglijbaan met een vrije val of een 

combinatie van glijbanen, wij denken graag met u mee 

over de invulling en uitstraling. Hetzelfde geldt voor de 

mogelijkheden: Wij bieden spectaculaire interactieve 

elementen, zoals een tijdregistratiesysteem, actie-

foto’s, een koppeling met social media en interactieve 

spellen met touch points. Uw bezoekers kunnen zelfs 

bij de start hun favoriete thema kiezen en daarmee 

zélf de licht- en geluidseffecten van de glijbaanrit 

beïnvloeden.  

Pluspunten

 Grote aantrekkingskracht op bezoekers

 Spectaculaire interactieve effecten 

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

 Onderhoudsvriendelijk en duurzaam

 Hoogwaardige kwaliteit

 Minimaal 5 jaar garantie

Productlijn Watergames & More
 

Watergames & More heeft een eigen lijn van 

waterglijbanen ontwikkeld. Wij hebben de beste 

eigenschappen van verschillende producten 

samengevoegd en daarmee een unieke productgroep 

opgezet. Wij gebruiken onder andere hoogwaardig 

glasvezelversterkt polyester, dat wij volledig in eigen 

beheer maken. Dit garandeert kwaliteit, duurzaamheid 

en gemakkelijk onderhoud. 

 

 

Attractiewaarde 

Zowel voor u als opdrachtgever, als voor uw 

gasten, staat beleving bij ons centraal. Onze 

glijbanen zijn uitdagend, razendsnel en interactief. 

Voor uw doelgroep een avontuur, voor u een 

waardevermeerdering waarmee u de attractiewaarde 

van uw locatie verhoogt. De aantrekkingskracht van 

een interactieve water glijbaan is enorm: Bezoekers 

worden steeds opnieuw verrast door de mogelijkheden 

en blijven daardoor terugkomen. 

 



MAATWERK &
TOTAALCONCEPTEN

Een unieke beleving 
Een waterattractie kan volledig naar wens worden samengesteld. Heeft u bijzondere 

wensen? Wilt u bijvoorbeeld een project rondom een bepaald thema laten vormgeven, of 

meerdere waterattracties combineren in een totaalbeleving van waterspel? Wij denken 

graag met u mee om uw visie werkelijkheid te laten worden! 
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Maatwerk 

Geen enkele locatie is hetzelfde en maatwerk is 

dan ook bijna altijd wenselijk. Om een passende 

waterattractie te realiseren gaan wij uit van de 

beschikbare afmetingen van de locatie, de gewenste 

uitstraling en de doelgroep(en) die u wilt aanspreken. 

In overleg bepalen we hoe wij uw waterglijbaan, Spray 

Park of andere (maatwerk) attractie het beste vorm 

kunnen geven.

De meeste waterattracties zijn te personaliseren 

door middel van kleurgebruik, thematisering (van 

zowel toestellen als de omgeving van de toestellen) 

en speciale effecten (zoals multimedia in een 

waterglijbaan). Spray Park toestellen kunnen zelfs 

worden gepersonaliseerd met elke gewenste 

graphic, waaronder bedrijfslogo’s, stadswapens, 

huisstijluitingen en patronen. Zo wordt elke 

attractie die wij realiseren uniek.

Totaalconcepten

Waterattracties met productcombinaties, zoals meerdere 

waterglijbanen, Spray Parks, ‘& More’ in een gethematiseerd 

decor, zorgen voor een unieke ervaring voor uw bezoekers en 

verhogen de attractiewaarde van uw locatie. In het concept 

kunnen zowel standaard toestellen als maatwerkelementen 

samenkomen. Om het geheel compleet te maken, 

ontwikkelen wij maatwerk decorobjecten, zoals een 

piratenschip, een mascotte, of andere elementen die bij uw 

thema, huisstijl of omgeving passen. Ook bij de realisatie van 

een totaalconcept kunt u uiteraard rekenen op onze turn-key 

opleveringsservice. Wij nemen u het project uit handen en 

leveren uw waterattractie gebruiksklaar op. 
 

Geschikt voor 

 Zwembaden, indoor & outdoor

 Campings, bungalowparken en hotels 

 (Binnen)speeltuinen en recreatieparken 

 Openbare ruimten
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Meer informatie over de 
mogelijkheden?  

info@watergamesandmore.com  
+31 (0) 79 206 50 60



Pluspunten  

 Modulair concept

 Milieuvriendelijk, lichtgewicht materiaal 

 Bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen

 Duurzame verbindingen (gelast i.p.v. gelijmd)

& MORE

Opblaasbare elementen 

De inflatables van onze partner Flotí onderscheiden zich door hun uitzonderlijke kwaliteit en hun modulaire 

elementen. De onderdelen zijn los in te zetten, maar ook gemakkelijk aan elkaar te koppelen tot een parcours 

waarvan u zelf de volgorde bepaalt. De elementen zijn gemaakt van meerlaags, nylon versterkt PVC of van TPU: 

Een zeer sterke constructie van duurzame kwaliteit. Veiligheidsventieldoppen zorgen dat elementen niet op het 

water kunnen worden geopend, wat de veiligheid van spelende kinderen en volwassenen waarborgt. Er zijn diverse 

standaard parcours samengesteld, maar het is ook mogelijk zelf een pakket aan elementen samen te stellen. 

 

Geschikt voor 

 Zwembaden, indoor & outdoor

 Meren en de zee

 Diepte >1.20m (bij Floti-glijbaan >1.70m)

 Badlengte bij parcours v.a. 25m
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Pluspunten  

 Modulair concept

 Milieuvriendelijk, lichtgewicht materiaal 

 Bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen

 Duurzame verbindingen (gelast i.p.v. gelijmd)

Pluspunten  

 Diverse modellen en hoogtes beschikbaar

 Uitbreidbaar met inklapbaar startelement

Waterklimwanden  

WaterClimbing brengt avontuur in uw zwembad. Het is klimmen op klimwanden die tot wel negen meter hoog 

boven het water uittorenen. De klimwanden zijn voor iedereen toegankelijk. Alle toestellen zijn voorzien van 

diverse klimroutes die aangegeven zijn door middel van kleuren. Zo kunnen zowel beginners als experts op 

hetzelfde toestel klimmen. Er kan veilig geklommen worden zonder ervaring, instructeur of klimuitrusting. Voor de 

echte klimmers is er zelfs een dakelement beschikbaar, met een uitdagende overhang. Eenmaal bovengekomen 

springen uw bezoekers terug het water in. 

Alle producten van WaterClimbing zijn uitvoerig getest en volledig gecertificeerd door het TÜV (Technischer 

Überwachungsverein). Bovendien voldoen ze aan EN79001, de veiligheidsstandaard voor klimwanden in 

zwembaden.

Geschikt voor 

 Zwembaden, indoor & outdoor

 Diepte >1.80m 
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Meer informatie?  
info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



Pluspunten  

 Volledig integreerbaar in bestaande omgeving

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

& MORE

Interactieve fonteinen  

Fonteinen brengen magie tot leven. Van elegant tot uitdagend, van grote shows tot toegankelijke walk-in fonteinen 

op stadspleinen; door samen te werken met ontwerpers en landschapsarchitecten creëren wij voor elke locatie een 

unieke fontein.

Met behulp van bijzondere computertechniek kunnen de fonteinen op afstand aangestuurd worden en 

gesynchroniseerd worden met licht en lasers. Op de maat van de muziek wordt de fontein dynamisch aangestuurd. 

Zelfs met live muziek is dit mogelijk. Zo ontstaat een onvergetelijk decor voor een klassieke symfonie of een 

daverende pop-act, die iedereen zal verbluffen.

Geschikt voor 

 Openbare ruimten

 Recreatie- en attractieparken 

 Winkelcentra en hotels

 Bedrijven
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Pluspunten  

 Volledig integreerbaar in bestaande omgeving

 Afstemming op uw wensen, locatie en budget 

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

Pluspunten  

 Modulair concept

 Hoogwaardige kwaliteit

 Onderhoudsvriendelijk en duurzaam

 Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

Zand- & Waterspel  

Wij realiseren zand- & waterspellen die de ontwikkeling van de motoriek, creativiteit en sociale vaardigheden 

stimuleren. Door het modulaire systeem zijn de toestellen gemakkelijk te combineren en uit te breiden met 

aanvullende toestellen. De hoge kwaliteit van de materialen zorgt ervoor dat de toestellen vandalismebestendig 

en onderhoudsarm zijn en de kans op slijtage door water en zand wordt geminimaliseerd.

Bij het samenstellen van uw speelcombinatie heeft u een aantal keuzes. Zo kunt u kiezen voor zand- en 

waterspeeltoestellen die zijn uitgevoerd in combinatie van hout en roestvast staal of toestellen die volledig zijn 

uitgevoerd in roestvast staal, al dan niet gepoedercoat in een gewenste kleur. U bepaalt ook zelf hoe u water wilt 

toevoeren, bijvoorbeeld via een drukleiding of bron, aangesloten op een pomp of via een tuinslang, passend op 

een Gardena-koppeling. 

Geschikt voor 

 Openbare ruimten 

 Outdoor zwembaden

 Campings en bungalowparken

 (Binnen)speeltuinen en recreatieparken
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Meer informatie?  
info@watergamesandmore.com  

+31 (0) 79 206 50 60



SERVICE & 
ONDERHOUD

Duurzaam waterspel   
Wij hechten waarde aan een kwalitatief en duurzaam product; service en onderhoud spelen 

daar een belangrijke rol in. Met de juiste service en onderhoudsmethodes kunnen wij de 

condities en levensduur van uw waterattractie garanderen. Dit betekent voor u meer gemak  

en een langere exploitatieperiode.

Om u optimale service te bieden hebben wij een serviceteam, met monteurs die snel ter 

plaatse kunnen zijn voor een (spoed)reparatie. Daarnaast bieden wij servicecontracten aan, 

waarbij periodiek onderhoud wordt verricht aan uw waterattractie. 
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Pluspunten

 Door servicepunten in een vroeg stadium te           

      signaleren, voorkomt u (mogelijk kostbare) reparaties  

 Ontzorging van A tot Z, ook ná de oplevering 

 Één aanspreekpunt

Onderhoud 

Bij de oplevering van uw waterattractie ontvangt 

u instructies voor het onderhoud, waaronder 

aanwijzingen voor de maandelijkse inspecties en tips 

voor het in stand houden van uw waterattractie. De 

juiste behandeling bepaalt het onderhoudsgemak voor 

u en het gebruiksplezier voor uw bezoekers.  

Service

Naast het reguliere onderhoud is het belangrijk om 

enkele keren per jaar uw waterattractie uitgebreid te 

onderhouden. Indien gewenst, kunnen wij dit volledig 

voor u verzorgen. Onze services omvatten preventief 

en correctief onderhoud op uw attractie, zoals het 

zomer- en wintergereed maken van Spray Parks en 

onderhoud op de waterbehandelingsinstallatie. Ook 

technische ondersteuning op locatie of op afstand 

behoren tot de service. Vraag ons naar de voordelen 

en voorwaarden van onze service.

Reiniging

Indien gewenst kan Watergames & More tevens het  

jaarlijks volledig reinigen en behandelen van uw 

waterattractie verzorgen. U kunt hierbij denken aan 

het polishen van Spray Park toestellen, het verwijderen 

van kalkaanslag en het grondig reinigen van vloeren.

Garantie

Bij Watergames & More bent u zeker van de beste 

kwaliteit in zowel onze service als producten. Onze 

Spray Park elementen worden gemaakt van roestvast 

staal. Door de hoge kwaliteit afwerking kunnen we u een 

garantie bieden van 25 jaar op alle RVS watergevende 

toestellen. Onze waterglijbanen hebben een standaard 

garantieperiode van 5 jaar, en in combinatie met een 

servicecontract zelfs 10 jaar. Wij informeren u graag 

over de specifieke garantievoorwaarden. 
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Referentieprojecten  

Op onze website inspireren wij u graag met enkele 
waterattracties en totaalconcepten die wij hebben 
gerealiseerd. Elk project is uniek en vergt een 
andere aanpak. Wij geven u online een kijkje achter 
de schermen bij het ontwerpen en plaatsen van 
waterglijbanen, Spray Parks en andere maatwerk 
waterattracties, zodat u weet wat u kunt verwachten, 
of gewoon omdat u benieuwd en enthousiast bent. 
Ontdek hoe andere zwembaden, recreatieparken, 
campings en openbare ruimten hun waterattracties 
hebben vormgegeven. Door middel van interviews, 
nieuwsberichten, brochures, video’s, foto’s en social 
media berichten ontdekt u alle ins & outs per project. 
Kijk op onze website op de projecten-pagina voor de 
referentieprojecten.

REFERENTIES
& CONTACT
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www.watergamesandmore.com

Contact  

Heeft u een vraag of verzoek? Neem dan 
contact met ons op. Bent u benieuwd naar 
het team van familiebedrijf Watergames & 
More? Kijk dan op onze over-ons-pagina op 
onze website. 

Watergames & More B.V.

Argonstraat 86, 2718 SN Zoetermeer
T   +31 (0) 79 206 50 60
E   info@watergamesandmore.com
I  www.watergamesandmore.com

facebook.com/watergamesandmore

Op de hoogte blijven? Meld u via 
www.watergamesandmore.com 

aan voor onze nieuwsbrief.

linkedin.com/company/watergames-&-more-b-v
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