
Goed onderhoud zorgt ervoor dat  

de padelbaan in topconditie blijft. 

Padelbouw en KSP verzorgen  

met specialistisch personeel en 

materiaal het onderhoud van uw 

accommodatie.
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HOUD UW ACCOMMODATIE 
IN TOPCONDITIE



https://youtu.be/OB0iQQUcEdE


ONDERHOUD 
PADELCONSTRUCTIE

Doordat de padelbaan veel wordt 

bespeeld en er tijdens het spel tegen 

de glazen wanden en hekwerk wordt 

geslagen, maar ook gelopen, vindt 

er zeker in het begin zetting van de 

kooi plaats. Het is dus zaak om binnen 

twee maanden de kooiconstructie ter 

controle na te lopen of alle bevesti-

gingspunten nog goed vast zitten. Na 

de eerste controle raden wij aan om 

twee keer per jaar de kooiconstructie 

te laten controleren door de ervaren 

medewerkers van Padelbouw B.V.

 

Aanbevolen onderhoud: 

2 keer per jaar controle kooiconstructie



ONDERHOUD 
KUNSTGRAS

Naast de wekelijkse veegbeurten 

(door de vereniging zelf uitgevoerd) 

is het aan te raden om 2 keer per jaar 

gespecialiseerd kunstgras onderhoud 

uit te laten voeren. Dit is voor de le-

vensduur van jouw kunstgrasmat erg 

bevorderlijk maar komt ook de spelei-

genschappen en de waterdoorlatend-

heid ten goede. 

Hoe langer je een ondergrond bij-

houdt, hoe langer je ermee doet. 

Door de jaren heen hebben we een 

speciaal team opgericht die de on-

derhoud verzorgt van kunstgras van 

padelbanen.

 

Aanbevolen onderhoud: 

2 keer per jaar controle kunstgras 

onderhoud



ONDERHOUD 
GLAS EN STAAL 

Afhankelijk van de locatie alsmede atmosferische ver-

vuiling dient het glas en het staal maandelijks gerei-

nigd te worden. Padelbouw B.V. raadt je aan om het 

reinigen van de glas- en staalconstructie 2 x per jaar 

middels een onderhoudscontract professioneel te 

laten uitvoeren. De overige keren kan je dit zelf doen. 

Indien het glas en het gepoedercoate staal niet pre-

ventief wordt onderhouden, is kans op aantasting c.q. 

etsing van het glas en het gepoedercoate staal aan-

wezig.

Vervuilingen zoals bijvoorbeeld van regenwater en 

algengroei zal de constructie op termijn aantasten 

waardoor etsing en andere vervuiling/beschadiging 

duidelijk zichtbaar wordt.

 

Aanbevolen onderhoud: 

maandelijks zelf 

en 2 keer per jaar door een specialist



REGISTRATIE APP 

Om planmatig onderhoud uit te voeren is het voor 

een opdrachtgever belangrijk om een zo goed 

mogelijk zicht te hebben in de staat van haar accom-

modatie.  Padelbouw en KSP hebben daarom een 

app ontwikkeld waarmee wij de objecteigenschap-

pen en ingrepen invoeren. Hiermee krijgt u inzicht 

in de staat van de accommodatie. Wij denken met u 

mee en geven advies. Dit op basis van de ontvangen 

gegevens van onze onderhoudsmonteurs die zij via 

de app invoeren.

 



JAARLIJKS ONDERHOUDSPROGRAMMA 
VAN DE REDSPORT PADEL BANEN
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Inspectie Inspectie van het veld 2

Levering onderhoudsrapport 2

Kooi-constructie Inspectie kooiconstructie 2

Schoonmaken staalconstructie 6

Controle afdekdoppen en vervangen 2

Controle van het netsysteem (88cm) 12

Bevestiging van het net 12

Bevestigingsmateriaal controleren/vervangen 2

Repareren schade ?

Behandelen verroeste elementen ?

Kunstgras Inspectie van het kunstgras 2

Vloerinspectie op vlakheid 2

Schoonmaken oppervlakte 12

Controlen zandverdeling in de mat 2

Lijmnaden controleren en repareren 2

Zand toevoegen 2

Dieptereiniging 2

Glas Inspectie van het glas 6

Schoonmaken glas 6

Controlere bevestigingsmiddelen 2

Vervangen nylon sluitringen ?

Vervangen kapot glas ?

Vervangen neopreen ?

Lampen Inspectie van de lampen 2

Controle aarding 2

Niveau van het licht testen (*)

Stellen lampen (*)

Vervangen van lampen en projector ?

Legenda
Uit te voeren samen met het leveringscertificaat      

Preventieve onderhoud acties (uit te voeren door de beheerders)    

Corrigerende onderhoud acties (uit te voeren door een specialist)    

Acties volgens de diagnose en geaccepteerde offerte (uit te voeren door een specialist)

(*) Onder technisch toezicht (aanbeveling om dit iedere 3 jaar te controleren)

? De diagnose bepaalt of deze handeling gedaan dient te worden

Prijs 2x per jaar onderhoud
(inspectie + rapport + kunstgras + kooi)

1 baan +/- € 1.700,00 4 banen +/- € 3.900,00

2 banen +/- € 2.500,00 5 banen +/- € 4.800,00

3 banen +/- € 3.200,00 6 banen +/- € 5.500,00

 *   De prijzen zijn afhankelijk van de locatie. Het gaat hierbij om afstand, type kunstgras en het type 
padelkooi. Het bedrag is exclusief het schoonmaken van de omliggende ruimte van de padelbaan.



REVITALISEREN

Probleem

Ondanks het beste onderhoud in de wereld, ontkomt 

zand ingestrooid kunstgras er niet aan dat instrooi-

zand compakteert en vervuilt. Compakteren ont-

staat door inklinking ten gevolge van bespeling, in 

combinatie met het ontstaan van stof door zand- en 

vezelslijtage. Bij vervuiling denken wij aan binnenge-

brachte aarde, overwaaiend stof, blad en dergelijke. 

Tot slot is er soms in de luwte en de schaduw van 

omzoomde bomenrijen, weinig wind en UV: de ideale 

plek voor alg en mos, de laatste jaren nog eens aange-

moedigd door nat en warm weer.

Wekelijks borstelen en 1 à 2 maal per jaar specialis-

tisch onderhoud vertragen de genoemde compakte-

ring, maar voorkomen hem nimmer. Een baan is altijd 

ééns aan de beurt.

Oplossing

De Silicair®- methode is een zandrenovatie waarbij 

ca 2 ton vervuild zand per padelbaan met veel lucht 

onder hoge druk uit de mat wordt geblazen, zonder 

dat de vezels hierbij worden aangeraakt, laat staan 

beschadigd. Nadat het vuile zand is verwijderd, voe-

ren wij eventuele reparaties uit. Daarna bezanden wij 

door kleine laagjes nieuw zand zorgvuldig over de 

mat te strooien en in te borstelen.

Werkzaamheden

Voor 1 padelbaan nemen onze werkzaamheden on-

geveer één werkdag in beslag, uitgaande van de 

juiste weersomstandigheden. Tijdens het ontzanden 

mag het regenen, sterker nog bij droog weer bewa-

teren wij de mat, dit houdt in dat wij de beschikking 

over water moeten hebben. Inzanden kan slechts on-

der droge weersomstandigheden.

 

Resultaat

Het uiterlijk van de banen is nog prima. De vezelleng-

te is nog ruim voldoende, de vezels komen weer be-

weeglijk in het zand te zitten, het oppervlak wordt 

weer soepel, veerkrachtig, schoon en waterdoorla-

tend..

 
Prijs revitalisatie
1 baan € 1.620,00

2 banen € 2.730,00

3 banen € 3.975,00

4 banen € 5.000,00

5 banen € 6.100,00

6 banen € 7.100,00

 *  Voor clubs die verder dan 75km van onze vestiging liggen zullen er extra  
kosten voor het reizen in rekening worden gebracht.



HOUD UW ACCOMMODATIE
IN TOPCONDITIE

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET PADELBOUW
ONDERHOUD@PADELBOUW.NL OF BEL 0320 331 588 
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