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Jump XL

Ontmoet de Europese marktleider in
trampolineparken
Bijna 40 parken in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland én Polen. Jump XL is de onbetwiste Europese
marktleider op het gebied van indoor trampolineparken en groeit nog steeds. Het merk ontstond in 2014
op Nederlandse bodem. Met een ijzersterke formule, een groot netwerk en innovatief concept bezorgt
Jump XL bezoekers keer op keer een ongeëvenaarde ervaring. Het recept? Goed luisteren naar de
doelgroep en een sterk oog voor kwaliteit.

Meer dan trampolinespringen
Natuurlijk, bezoekers kunnen zich uitleven op de
traditionele trampolines, maar jumpen houdt
zoveel meer in. Met allerlei uitdagende
parkoersen en duizelingwekkende activiteiten tilt
Jump XL trampolinespringen letterlijk naar een
hoger niveau. Zo is er in bijna elke vestiging een
Ninja Parcours, waar jumpers hun fysieke
grenzen kunnen verleggen. Ook kunnen ze met
elkaar de strijd aangaan in de Dodgeball arena
of hun uithoudingsvermogen testen op de
Twister.
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Jumpen: ook om fit te blijven
De parken zijn stuk voor stuk minimaal
duizend vierkante meter groot. Sommige
vestigingen zijn zelfs groter. Dat biedt
niet alleen ruimte om recreatief te
jumpen, maar ook voor Trampoline
Fitness- en ‘Stunt & Tricks’ lessen.
Uitgesprongen? In bijna alle Jump XL’s
kunnen bezoekers vanuit het Urban
Jumpers Café toekijken op de Jump
arena’s. Ook een ideale plek voor
diegenen die liever met beide benen op
de grond blijven en gewoon een kopje
koffie willen drinken.

Jump XL staat voor kwaliteit
Het hoofdkwartier van Jump XL is gevestigd
in ’s-Hertogenbosch, dichtbij de fabrikant die
de Jump XL-trampolines produceert. De
nauwe samenwerking garandeert trampolines
van de hoogste kwaliteit. Een absolute
voorwaarde voor Jump XL, want de veiligheid
van jumpers staat hoog in het vaandel.

Over Jump XL

Feiten
Europese marktleider en
trendsetter

Een groeiend internationaal
netwerk

Met meer dan 30 parken op de teller

Verspreid door heel Europa

De parken voldoen aan huidige én toekomstige
regelgeving

Ongeëvenaarde operationele
ervaring
Opgebouwd door jarenlang zelf op de
werkvloer te staan

Een sterk managementteam
Op elkaar ingespeeld door een
jarenlange samenwerking

Een open business cultuur
Gebaseerd op wederzijds vertrouwen en
winstgevende samenwerkingsverbanden

Nederlandse kwaliteit en
ondernemerschap
Al onze materialen worden
geproduceerd in Nederland
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Uitzonderlijke veiligheidsnormen

Wat hebben we te bieden?
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Jump Arena

Jump Tower

In de jump arena van Jump XL kun je lekker vrij
trampolinespringen. Sporten en plezier maken op de trampolines,
echt iedereen kan het! Salto’s oefenen op de lange Tumbling lane
of jumpen over het grote jumpblock. Springen op de
trampolinevelden is mogelijk voor jong en oud en voor elk niveau
van sporten. Je springt in alle vrijheid van de ene naar de andere
trampoline.

Verleg je grenzen en spring van de 4 meter hoge jump tower.
Bang voor de landing? Niet nodig! Je landt zacht op de gigantisch
grote BigAirBag. Ervaar de ultieme free fall en jump naar
beneden!

Wat hebben we te bieden?
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Battle beam

Walk wall

Ga jij de strijd van de wipe-out battle aan? Neem je positie,
balanceer op de Battle Beam en daag je tegenstander uit! Wie
wordt de winnaar en verslaat zijn vrienden tijdens een potje
Battle Beam? Het éen-op-één duel is voorbij wanneer jij of je
tegenstander in de Foam Pit valt. Let the Batle begin!

Net als free runners tegen muren lopen? Denk je echt dat op
muren lopen onmogelijk is? Start dan nu de freerunning vibe!
Spring hoger en hoger, wordt heel even gewichtloos, loop tegen
de muur en kom boven op de muur tot stilstand. Verbeter stap
voor stap je freerunning skills.

Wat hebben we te bieden?
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Ultimate dodgeball

Ninja Course

Een geweldige balsport op trampolines ervaren met je team?
Voor Dodgeball heb je geen extra vaardigheden nodig. Het enige
wat je nodig hebt is een compleet team met enthousiaste gasten.
Dodgeball wordt gespeeld in 2 teams van minimaal 3 en
maximaal 8 spelers per team. Het doel is om elkaar met de bal af
te gooien. Daag je vrienden uit voor een Dodgeball wedstrijd,
formeer je teams, start het spel en vlieg samen door de
Dodgeball arena. Wordt jouw team de winnaar van de populaire
dynamische trefbal wedstrijd in onze Jump XL arena? The last
man standing wins!

Recharge your batteries and unleash your inner Ninja! Start het
uitdagende obstacle parcours, bedwing alle lastige hindernissen
en rare obstakels en bereik zonder te vallen de overkant van het
parcours. Val je toch? Dan is een zachte landing in de Foam Pit
gegarandeerd. Stel je vaardigheden op de proef en test je
snelheid, coördinatie, kracht en behendigheid!

Wat hebben we te bieden?

7

Slam Dunk
(basketball)

Waterfall Trampoline

Superleuke ervaring op onze trampolines waarmee je de beste
Basketbal trucs kunt proberen die je je kan voorstellen en die je
altijd als eens geprobeerd wilt hebben. Spring omhoog, maak een
salto en Dunk je Basketbal in de basket! Oefen je techniek en
vaardigheden, je jumpt namelijk makkelijk omhoog tot vlakbij de
basket, je hoeft alleen nog maar goed te mikken. Dunk als een
echte Amerikaanse NBA speler. Fly through the air and Slam
Dunk that basketball!

Spring hoger en vlieg verder met de Waterfall trampoline. Op
deze trampoline leer je de beste trucs, je springt omhoog, zweeft
door de lucht en landt daarna veilig in de Foam Pit of BigAirBag.
De Waterfall trampoline is speciaal ontworpen om je
gemakkelijker richting de Foam Pit / BigAirBag te leiden en is vrij
van obstakels.

Wat hebben we te bieden?

Tumbling lane

Daar ga je dan: Flik Flak Flik Flak Flik Flak Flik Flak! De meeste
turners weten wel wat te doen op de uitdagende en snelle
Tumbling Lane. Elk park heeft minimaal 1 Tumbling Lane. Maak
jij de meeste Flik Flaks achter elkaar? No Diving, Just Jump!
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Waar zijn wij te vinden?
België
Bruxelles

Frankrijk
Cannes
Le Mans
Lille
Nancy
Nantes
Paris-Gennevilliers
Valenciennes
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Duitsland
Braunschweig

Polen
Lublin

Nederland
Amersfoort
Den Haag
Diemen
Eersel
Eindhoven
Geleen
Groningen
Heerlen
Hengelo
Horst
Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer
Oisterwijk
Rotterdam
Spijkenisse
Waalwijk
Warmond
Zaandam
Zandvoort
Zoetermeer

Downloads
Via deze button is beeldmateriaal van Jump XL te downloaden, zowel campagnebeelden als foto’s van
onze parken.
Download
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Filmpje
Download of bekijk deze video van Jump XL. Het geeft je een goed beeld van hoe een Jump XL park
eruit ziet.

Download
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Bekijk

Contactgegevens
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Voor meer informatie over Jump
XL, neem contact op met:

Algemeen contact voor Pers:
press@jump-xl.com

Nieltje van der Pol

Jump XL Hoofdkantoor

Brand Manager Jump XL

Weerdskampweg 9

Nieltje.vanderPol@jump-xl.com

5222 BA ’s-Hertogenbosch

06 53 68 01 48

Nederland

Jump XL online
www.jump-xl.com
www.facebook.com/JumpXLeurope
www.linkedin.com/company/5139314/

