
Jouw garantie op  
een gezond en  
actief bedrijf!



Sportoase voor jouw bedrijf is...
✔ een antwoord op ziekteverzuim: 

investeren in gezonde medewerkers 
is investeren in een gezond bedrijf

✔ fun: loyaliteit naar eigen bedrijf toe 
vergroten en sportieve betrokkenheid 
en ‘goesting’ medewerkers vergroten

 beleving: via het bedrijf kan “ik” 
gaan sporten, positieve verbonden-
heid vergroot

✔ familie in beweging: de familie van 
je medewerker geniet en profi teert 
mee van dezelfde korting als jullie 
medewerker

✔ fi tness, zwemmen en sporten 
gedurende 362 dagen per jaar, van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat



15, 16, 17, 18...

medewerkers en groeiende, allemaal gemotiveerde 
Sportoase-medewerkers die bijdragen tot wat de 
groep vandaag is: een toonaangevende marktleider 
binnen het PPS-gebeuren

500

is het oprichtingsjaar van 
Groep Sportoase nv, en tevens 
ook startmoment van onze 
missie: sport dichter bij de 
mensen brengen

3.500.000
bezoekers passeren vandaag de dag 
op jaarbasis onze gezamenlijke sites, 
een cijfer dat elk jaar groeit door een 
combinatie van lokale expansie op de 
bestaande sites en de nationale groei 
van Groep Sportoase nv

25.000.000
bezoekers. Dat is de kaap van het totaal aantal 
bezoekers dat Sportoase in juni 2019 mocht 
ontvangen in al haar sites samen.

gemeentelijke en stedelijke samenwerkingen 
groot. In 2019 opende in Londerzeel de 15de 
Sportoase-site, in 2020 opent in Heist-op-den-
Berg de 16de site, in 2021 opent in Antwerpen 
onze 17de site en 18de site, …

1
Sportoase als bedrijf is...

marktleider binnen 
Publiek-Private 
Samenwerkingen (PPS) 
inzake sport-, zwem- en 
belevingsinfrastructuur

2005



Sportoase aanbod …  korting voor 
inwonende gezinsleden, 
vanaf 13de week
Gelijkgesteld aan 
algemene bedrijfskorting 
na 12 weken

Persoonlijke begeleiding
en opvolging tijdens de eerste 12 weken

Via persoonlijke app
Opvolging via eigen coach
Voedingsadvies en sporttips op maat

Wellness (indien aanwezig) inbegrepen 
in de prijs met uitzondering van wellness in 
Sportoase Veldstraat Antwerpen
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Naar gelang het abonnement of formule:
 Zwemmen*
 Fitness*
 Groepslessen* 

*of een combi van meerdere formules

  korting op alle abonnementen bij 
activering tijdens de eerste 12 weken
Na 12 weken evaluatie ifv verlenging abo:
• 0 - 9 inschrijvingen: geen korting
• 10 – 15 inschrijvingen: 10% korting
• 15 – 25 inschrijvingen: 20% korting
• 25 + inschrijvingen: 30% korting

30%



Als meer dan 25%, 35% of 50% van het bedrijf via Sportoase 
sport, verdienen jullie medewerkers extra voordelen

  aantal wordt gemeten na 12 weken

• Bronze: 25% van de werknemers sporten

• Silver: 35% van de werknemers sporten

• Gold: 50% van de werknemers sporten

Bronze: 10% korting op kledij Under Armour

Silver: 15% korting op kledij Under Armour, 10% op wearables van Polar

Gold: 20% korting op kledij Under Armour, 20% op wearables van Polar

Extra voordeel …



KNOKKE-HEIST 

ROESELARE 
OUDENAARDE 

BRAINE-LE-COMTE 

LONDERZEEL 

HOOGSTRATEN 

BRASSCHAAT-SCHOTEN 

DEURNE *
ANTWERPEN 

HEIST-OP-DEN-BERG 

ROTSELAAR 

BERINGEN 

LANAKEN 

TONGEREN 

WILSELE-PUTKAPEL 
LEUVEN 

HALLE 

 In realisatiefase
 Operationeel

Sportoase locaties

 Uw Sportoase bedrijfssport-abonnement is 
geldig in gans België, in elke Sportoase-site

 Voor meer info: contacteer (lokale centrummanager/site, 
aanpasbaar per site)

Voor meer info voor nationale partners contacteer onze marketing afdeling via marketing manager Ellen Smits (Ellen.smits@sportoase.be) 
of commercieel manager Jorn Van Besauw (Jorn.vanbesauw@sportoase.be)
* In Deurne opent Sportoase 2 sites: 1 multifunctioneel zwem- en sportcentrum en 1 grote schaatsbaan
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BEWEGING
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VOEDING


