Een klein voorbeeld:
U wilt voor de zaterdag spellen huren,
u kunt deze de vrijdag er voor ophalen
en de maandag na het weekend weer
retour brengen. En u betaald maar 1
dag huur.

Doormiddel van een schakelkast kunt u de stokken 1 voor 1 laten vallen, dit spel vereist enige
concentratie omdat degene niet weet welke stok
valt.

Wilt u voor de woensdag spellen huren
kunt u deze de ochtend van de huurdag ophalen en de vrijdag terug brengen, en u betaald dus maar 1 dag
huur.
Voor meer info bel of kom gerust langs

Voor meer informatie over spelverhuur kunt u contact opnemen
met ons via tel: 06-40550653 en
spelverhuur@dwkzutphen.nl
Zomer ski, groot 4 personen, middel twee personen
en klein twee personen.

Onze openingtijden zijn:

Er zijn meerdere paren te huur geschikt voor zeskamp achtige aktiviteiten

Maandag-woensdag-vrijdag van
09:00 -12:00 uur

Spelverhuur D.W.K.
Leeuweriklaan 19
7203 JD Zutphen
Tel: 0575-514176
Web: www.dwkzutphen.nl
Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl
KvK nr: 08020399
Bank NL87 RABO 0376 7375 65
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Vier op een rij,

Trou madame, stenen rollen en
zoveel mogelijk punten verzamelen. Degene met de meeste punten heeft gewonnen.

z.s.m. als eerste 4 stenen op een
rij en u heeft gewonnen.
Dit spel kan met max 2 personen
gespeeld worden. Ook buiten
Dit is een groot dambord waar u
als het mooi weer is buiten mee
kunt dammen, tevens hebben wij
ook damborden om binnen te gebruiken.

We hebben diverse dartborden in
ons assortiment, soft darts,, magnetische darts ,elektrisch dartbord en echte dartborden. Deze
worden geleverd met 1 setje
darts.

Dit is een ringwerpspel, u moet
van afstand zoveel mogelijk ringen raak proberen te gooien, de
middelste pin is de meeste punten waard.

Dit is een zenuwspiraal, deze
hebben we in het klein en in het
groot. Raakt u het spiraal dan
bent u af en moet u opnieuw beginnen.

Wij hebben verschillende geluidsinstallaties. Een mobiele
op accu met draadloze microfoon, usb en cd. Een grote
installatie met mengpaneel, dubbele cd en microfoon.
Er zijn een aantal megafoons.

Dit is spiegeltekenen, u kunt
hier een tekening in plaatsen
en dan met potlood of stift tekenen/kleuren. Dit gaat in spiegelbeeld en is dus niet makkelijk.

Ook hebben wij diverse schminkspullen, de schminkspullen zitten in een kist compleet met
sponsjes voorbeelden en andere
benodigdheden .

Twister is een leuk spel met
meerdere tegelijk, maar met 5
mensen word het behoorlijk
krap.

Rad van fortuin, groot en een wat
kleinere die goed vervoerbaar is

Dit is een kruiptunnel, ideaal
om op een hindernisbaan te
gebruiken. Wij hebben zowel
kleine als grote kruiptunnels.

Dit is een buttonpers, hiermee
maakt u snel en eenvoudig uw
eigen buttons. Er zijn ook
kunststof buttons.

Dit springkussen (6x7) is een echte traktatie voor de
kinderen.

Deze kan opgehaald worden en zit in een gesloten aanhanger en ligt op een karretje.
Eenmaal uitgevouwen kunt u de blower aansluiten en
is die met een aantal minuten klaar voor gebruik.

Dit is slechts een kleine greep uit ons assortiment. Wilt u
weten wat wij nog meer hebben dan kunt u contact opnemen of langskomen, onze site is practisch daar kunt u tevens een compleet overzicht downloaden.
Heeft u wensen die niet op de lijst staan overleg met ons,
wij kunnen mogelijk voor een goede oplossing zorgen

Iedereen kan huren, scholen, verenigingen, buurtfeesten,
familiefeesten, bedrijven en particulieren.

