
Domo Sports Grass, Spyke Security en Krinkels hebben een ontzorgingsconcept 

ontwikkeld dat u verlost van alle geldzorgen bij de exploitatie van uw sportvereniging. 

Een complete financiële ontzorging van A tot Z, van installatie tot exploitatie 

en onderhoud van uw toekomstig sportveld aanleg en/of uitbreiding. Veel 

sportverenigingen hebben de wens om een kunstgrasveld te realiseren, maar 

stuiten op hoge eenmalige investeringskosten. Ook overheidsinstanties moeten 

grote bezuinigen doorvoeren, waardoor er minder geld in de toekomst beschikbaar 

komt voor sportverenigingen. Ook leggen gemeenten steeds meer de bal bij de 

sportverenigingen om een deel of de gehele investering zelf te bekostigen. 

UW PROJECT VOORGEFINANCIERD DOOR EEN BETROUWBARE PARTNER

WAT MAAKT DIT CONCEPT INTERESSANT?

• Cafetariamodel

•  Vaste exploitatie- en onderhoudskosten

•  Financiering door gerenommeerde leasemaatschappij

•  Geen verrassingen achteraf

•  Geen reserveringen noodzakelijk

•  Transparante aanbieding

•  Uitgebreide garantievoorwaarden

•  Samen met betrouwbare partners

Met dit ontzorgingsconcept gaan wij met u een 

resultaatsverplichting aan, waarbij wij het project 

ontwerpen, uitvoeren, financieren en onderhouden. 

 

De opdrachtgever betaalt over een afgesproken 

looptijd de investeringen terug. Omdat wij  het 

project financieren krijgt u meer ruimte in de 

jaarlijkse begroting. De (vaak hoge) eenmalige 

investeringskosten kunt u nu spreiden over meerdere 

jaren. Op die manier heeft u ook meer speling om 

net die extra voorzieningen of hogere kwaliteit aan 

te brengen die anders financieel gezien niet mogelijk 

waren.

Op basis van uw wensen krijgt u de beschikking 

over een kant en klaar kunstgrasveld, een complete 

sportaccommodatie of een beveiligingssysteem.

Alles is mogelijk. Het kunstgrasveld wordt speelklaar 

opgeleverd. Ook over het periodiek en specialistisch 

onderhoud hoeft u zich geen zorgen te maken, want 

dat maakt deel uit van het concept.

ONTZORGINGSCONCEPT 

VAN SPORTVERENIGING NAAR SPORTONDERNEMING

MEER WETEN?
www.krinkels.nl
info@krinkels.nl

+31 (0)6-12 03 86 71



BENT U EEN SPORTVERENIGING MET PLANNEN OM EEN KUNSTGRASVELD 

TE REALISEREN? MAAR LOOPT U TEGEN DEZE PROBLEMEN OP, NEEM DAN 

VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP OM HET CONCEPT VERDER TOE TE LICHTEN.

PROJECTLEIDER LEVERANCIER 
VAN KUNSTGRAS

LEVERANCIER 
VAN BEVEILIGING

Krinkels levert de transparante 

kostencalculatie, het (eventuele) ontwerp en 

realiseert het totale project. 

Ook wordt overleg gepleegd met de 

keurende instantie. Vervolgens wordt 

gedurende de afgesproken looptijd het 

beheer van het kunstgras door Krinkels 

uitgevoerd.

Domo Sports Grass staat al meer dan 30 

jaar borg voor performante kwalitatieve 

kunstgrassystemen.

Wereldwijd is Domo verantwoordelijk voor 

meer dan 60 miljoen m2 geïnstalleerd 

kunstgras voor voetbal, hockey, tennis, 

Amerikaans voetbal, rugby, golf en 

multifunctionele sporttoepassingen. Domo 

is binnen dit concept de producent en 

leverancier van het kunstgras. Daarnaast 

vervullen zij een adviserende rol bij de 

aanleg van de velden en bij het uitvoeren 

van de onderhoudswerkzaamheden.

Spyke Security staat voor innovatieve 

oplossingen op het gebied van 

cameratoezicht en digitaal logboek. 

Via dit logboek worden alle 

onderhoudswerkzaamheden digitaal 

gemonitord. Naast de opvolging van 

onderhoud wordt uw sportpark ook 

beveiligd tegen vandalisme en inbraak. 

Deze camerabeelden worden elke dag 

opgevolgd.

 


