
Jungle Play
UITDAGING IN KUNSTSTOF



Jungle Play doet zijn 
naam eer aan
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JUNGLE PLAY
Jugnle Play is ons oudste programma. De 
speeltoestellen zijn gemaakt van gerecycled 
kunststof en als eindproduct opnieuw 100% 
recyclebaar. Jungle Play is hét voorbeeld van 
circulaire economie. De speeltoestellen zijn 
zeer robuust. Sommige van de toestellen staan 
al meer dan 30 jaar. met valhoogtes tot 2,5 
meter richt het programma zich op de leeft-
dijscategorie tot 12 jaar. Jungle Play doet zijn 
naam eer aan. Het programma bestaat uit een 
breed assortiment klimtoestellen, glijbanen, 
bokspringpalen, duikrekken, verstopplaatsen, 
parcourstoestellen en combinatietoestellen. 

FREE PLAY
Free Play heeft een speelse ronde vormgeving, 
met kleurrijke blauwe en groene accenten. 
De verschillende speelmogelijkheden in één 
toestel stimuleert kinderen om met elkaar te 
spelen. De toestellen hebben een valhoogte 
van maximaal 1,5 meter. Daardoor mogen ze 
op gras geplaatst worden, waardoor een dure 
valondergrond niet nodig is.

BEL ONS VANDAAG NOG 
VOOR ADVIES
BEL: +31 183 40 23 66
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Als professioneel ontwerper van speelruimte 
beschikken wij over meer dan 50 jaar ervaring.
 
Onze missie is de algemene ruimte, zoals 
openbare speelplekken, schoolpleinen, speel-
tuinen, recreatieplekken, aantrekkelijk maken 
om te spelen. Met een aantrekkelijke ruimte 
nodigen we mensen uit om meer buiten te 
bewegen. Bewegen is plezier. Voor iedere leef-
tijd, voor iedere generatie. Het is belangrijk dat 
kinderen veel buiten spelen. Kinderen spelen 
overal. Kinderen hebben het liefst speelruimte 
die hen uitdaagt. Goede speelruimte geeft kin-
deren aanleiding om op hun eigen manier te 

OVER BOERPLAY
spelen en te doen wat past bij hun ontwikke-
ling. Op een goede speelplek moeten kinde-
ren hun eigen spel kunnen spelen. 

Kinderen kijken op hun eigen manier naar 
de ruimte. Voor kinderen is buiten één grote 
speelplek. Elke ruimte biedt eigen mogelijkhe-
den en uitdagingen. En daarom kijken wij door 
de ogen van de gebruiker, kijken wij door de 
ogen van het kind. Wij baseren ons op de visie 
van Bertus Mulder die 4 speltypes definieert, 
namelijk rauwers, douwers, bouwers en  
schouwers. 

Leeftijd waarvoor het toestel geschikt is

De lengte, breedte en hoogte van het 
toestel

De maximale valhoogte die voor het  
toestel geldt

De obstakelvrije zone die rondom het  

toestel vereist is.
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De basis van Jungle Play en Free Play bestaat 
uit ronde gerecyclede kunststof staanders, 
ReBo. Binnen dit programma zijn er twee types  
glijbaan leverbaar, naast een rechte glijbaan is 
er een spiraal glijbaan. In sommige toestellen 
gebruiken we beide type glijbanen gebruikt. 
Kinderen vinden deze echt fantastisch!

Voor de touwen en netten gebruiken we  
vandalismebestendig 16 mm hercules touw 
met een stalen kern. De oplopen en (klim)
wanden zijn van een buitenkwaliteit gekleurd 
19 mm dik HMPE. 

MATERIALEN

Gerecycled plastic, ondersteun het milieu.
Sinds 1950 is het volume van plastic geste-
gen van 1,7 miljoen ton tot 288 miljoen ton in 
2012. In Europa produceren wij ongeveer 57 
miljoen ton per jaar. Meer dan 25 miljoen ton 
is afval geworden, waarvan slechts 6,6 miljoen 
ton wordt gerecycled. Via onze speeltoestellen 
van gerecycled kunststof geeft u ons afval een 
inspirerende nieuwe toekomst!

Rebo is een mengsel van zorgvuldig geslec-
teerde gerecycleerde kunststoffen. ReBo 
bestaat uit polypropeen en polyetheen. Deze 
materialen bestaan puur uit koolwaterstoffen 
en zijn milieutechnisch onberispelijk.  
Betreffende kunststoffen zijn volledig inert,  
ofwel ze reageren niet of nauwelijks met an-
dere chemicaliën.

Uit onafhankelijk onderzoek door Textile Lab 
weten we dat ReBo vrij is van giftige stoffen. 
ReBo bevat geen weekmakers, chloor,  

cadmium of andere toevoegingen. ReBo is een 
betrouwbaar constructiemateriaal.

ReBo is goed voor een levensduur van vele 
tientallen jaren. De standaardkleur is zwart. 
De zwarte kleurstof (carbon black) is een  
uitstekende afschermer van UV licht. Een iets 
lichter wordende kleur of een iets ruwer  
oppervlak zullen de enige merkbare effecten 
zijn na vele jaren blootstelling aan zonlicht. 
Kunststof reageert niet op vocht. ReBo heeft 
geen onderhoud nodig. 

GERECYCLED KUNSTSTOF 
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Duikel duo
JGP.300.501

Evenwichtsbalk duo
JGP.313.502

Duikel trio
JGP.299.501

4 - 12 jaar

3,7 x 0,5 x 1,4 m

1,3 m

4,7 x 3,5 m

4 - 12 jaar

2,5 x 0,5 x 0,4 m

< 0,6 m

3,5 x 5,5 m

4 - 12 jaar

2,5 x 0,2 x 1,5 m

1,4 m

3,5 x 3,0 m

Klimrek
JGP.303.501

4 - 12 jaar

1,3 x 1,7 x 1,4 m

1,4 m

4,5 x 4,5 m
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Ster duikelrek
JGP.314.501

4 - 12 jaar

1,6 x 1,8 x 1,9 m

1,8 m

4,2 x 3,7 m
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BEL ONS VANDAAG

 NOG VOOR ADVIES:

0183 40 23 66 
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Bokspringpaal
JGP.407.123

Wip
JGP.317.501

Loopbrug
JGP.302.501

4 - 12 jaar

2,3 x 0,8 x 1,1 m

1,0 m

5,3 x 3,8 m

4 - 12 jaar

2,7 x 0,5 x 1,2 m

1,0 m

2,3 x 4,7 m

alle leeftijden

0,5 x 0,5 x 1,0 m p/s

1,0 m

3,5 x 3,5 m

Taludglijbaan
JGP.395.501

1 - 8 jaar

4,0 x 0,9 x 2,6 m

< 0,6 m

6,8 x 3,9 m

4 - 12 jaar

4,3 x 2,3 x 2,7 m

1,7 m

7,4 x 4,6 m

Glijbaan
JGP.315.501

per stuk
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Schommel
JGP.312.501

4 - 12 jaar

3,4 x 2,2 x 2,2 m

1,2 m

7,3 x 4,1 m
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Vogelnestschommel
JGP.312.508

4 - 12 jaar

4,1 x 2,1 x 2,6 m

1,5 m

8,7 x 5,1 m

Klimklautertoestel
JGP.329.501

4 - 12 jaar

2,1 x 1,9 x 2,9 m

2,4 m

5,5 x 5,5, m
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Klimklautertoestel
JPG.304.501

BEL ONS VANDAAG

 NOG VOOR ADVIES:

0183 40 23 66 

4 - 12 jaar

5,6 x 5,5 x 2,7 m

2,4 m

8,8 x 8,6 m

4 - 12 jaar

3,6 x 3,1 x 3,0 m

2,1 m

6,1 x 6,1 m

Klimklautertoestel
JGP.308.501
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Klimklautertoestel
JGP.321.501

4 - 12 jaar

1,9 x 6,2 x 2,7 m

1,7 m

9,1 x 5,0 m
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Klimklautertoestel
JGP.350.501

Klimkubus
JGP.344.501

4 - 12 jaar

2,1 x 3,4 x 2,7 m

2,4 m

7,1 x 5,4 m

4 - 18 jaar

2,9 x 2,7 x 2,5 m

2,4 m

7,1 x 6,9 m

Klimkubus
JGP.344.502

4 - 18 jaar

2,9 x 2,7 x 2,5 m

2,4 m

6,9 x 7,1 m
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Klimklautertoestel
JGP.311.501

Klimklautertoestel
JGP.362.501

4-12 jaar

6,5 x 5,2 x 3,0 m

2,1 m

8,2 x 8,2 m

4-12 jaar

3,4 x 5,6 x 2,1 m

1,5 m

8,7 x6,4 m
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Klimklautertoestel
JGP.374.501

Klimklautertoestel
JGP.384.501

4-12 jaar

7,9 x 5,7 x 4,5 m

2,6 m

11,0 x 8,6 m

4-12 jaar

9,0 x 4,3 x 3,1 m

2,7 m

12,8 x 7,0 m
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4 - 12 jaar

6,9 x 4,4 x 2,4 m

1,5 m

7,4 x 8,7 m

Klimklautertoestel
JGP.364.501

4 - 12 jaar

10,2 x 8,5 x 4,6 m

2,7 m

13,5 x 11,5 m

Klimklautertoestel
JGP.409.501
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Klimklautertoestel
FRP.502.051

3 - 8 jaar

3,9 x 3,5 x 2,4 m

1,0 m

6,9 x 5,5 m

Klimklautertoestel
FRP.502.001

3 - 8 jaar

3,9 x 2,7 x 2,4 m

1,0 m

6,9 x 4,7 m

Klimklautertoestel
FRP.501.001

3 - 8 jaar

7,0 x 3,5 x 2,4 m

1,0 m

10,5 x 5,5 m
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Glijbaan
FRP.511.001

3 - 8 jaar

2,9 x 0,6 x 1,7 m

1,0 m

3,5 x 5,8 m

Wip
FRP.510.001

4 - 12 jaar

3,2 x 0,8 x 0,9 m

1,1 m

5,3 x 2,9 m
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Duikel duo
FRP.516.021

Hangmat
FRP.513.001

4 - 12 jaar

4,2 x 1,0 x 1,2 m

0,8 m

7,2 x 4,0 m

3 - 8 jaar

2,4 z 0,1 x 1,3 m

1,3 m

3,4 x 3,0 m

Klimrek
FRP.514.001

4 - 12 jaar

1,3 x 1,1 x 1,0 m

1,0 m

4,3 x 4,1 m

Nettunnel
FRP.515.001

3 - 8 jaar

3,0 x 1,2 x 1,4 m

1,4 m

6,0 x 4,2 m
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Klimklautertoestel
FRP.507.001

1 - 8 jaar

7,5 x 5,1 x 2,4 m

1,9 m

9,7 x 8,1 m

Vogelnestschommel
FRP.530.001

4 - 12 jaar

3,5 x 1,3 x 2,2 m

1,5 m

8,0 x 4,3 m

Schommel
FRP.520.001

4 - 12 jaar

3,5 x 1,3 x 2,1 m

1,3 m

4,3 x 7,4 m
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* Indien sprake van een gedwongen beweging is een harde ondergrond uitgesloten en is  
 valdemping voor ten minste 1,0 m noodzakelijk.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezel en puin.

VALONDERGRONDEN
Overzicht van de mogelijke valondergronden en hun bijbehorende valdemping.

Valhoogte  Gras ** Harde  Rubber Rubber      EPDM  Kunstgras Tigermulch EPDM Zand Houtsnippers /   Boomschors 
          ondergronden tegels  gietvloer     tegels      Tigermulch    Decowood   
                 (beton, asfalt,          
          harde aarde ea) 

< 0,6 m  Ja  Ja * 45 mm  40 mm 40 mm T-25  TM-50  TM+-60 300 mm 300 mm     300 mm 

< 1,0 m  Ja  X  45 mm  40 mm 40 mm  T-25  TM-50  TM+-60 300 mm 300 mm 300 mm 

< 1,2 m  Ja  X 45 mm  40 mm 40 mm T-25  TM-50  TM+-60  300 mm 300 mm 300 mm 

< 1,3 m  Ja  X 45 mm  60 mm 40 mm T-25  TM-50  TM+-60  300 mm 300 mm 300 mm

< 1,5 m  Ja  X 45 mm  60 mm 45 mm T-35  TM-50  TM+-60  300 mm 300 mm 300 mm 

< 1,6 m  X   X 65 mm  60 mm 65 mm T-35  TM-60  TM+-60  300 mm 300 mm 300 mm

< 1,7 m  X   X 65 mm  80 mm 65 mm T-35  TM-60  TM+-80  300 mm 300 mm 300 mm 

< 1,8 m  X   X 65 mm 80 mm 65 mm T-45  TM-60  TM+-80  300 mm 300 mm 300 mm 

< 2,0 m  X   X 65 mm  80 mm 65 mm T-45  TM-PP-75 TM+-80  300 mm 300 mm 300 mm 

< 2,1 m  X   X 80 mm  80 mm duplex T-45  TM-PP-75 TM+-80  310 mm 310 mm 310 mm 

< 2,2 m  X   X 80 mm  100 mm duplex T-70  TM-PP-75 TM+-100  320 mm 320 mm 320 mm 

< 2,4 m  X   X 80 mm  100 mm duplex T-70  TM-PP-85 TM+-100  340 mm 340 mm 340 mm 

< 2,7 m  X   X duplex  120 mm duplex T-70  TM-PP-95 TM+-120 370 mm 370 mm 370 mm 

< 2,8 m  X   X duplex  120 mm duplex T-90  TM-PP-95 TM+-120 380 mm 380 mm 380 mm 

< 3,0 m  X   X duplex  140 mm duplex T-90  TM-PP-105 TM+-140 400 mm 400 mm 400 mm  
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DUURZAAMHEID
“Wij zijn onderdeel van de maatschappij. Daarom is het voor ons logisch om duurzaam en  
maatschappelijk verantwoord te ondernemen”.  

Duurzaamheid betekend voor ons:

LEEFBAARHEID
Het realiseren van een uitdagende speelplek 
die veel wordt gebruikt draagt bij aan de
leefbaarheid van de omgeving. Mensen zullen 
elkaar weer treffen, ontmoeten en leren
kennen. Een dergelijke speelplek genereert 
duurzame betrokkenheid.

WERKGELEGENHEID
Voor ons is duurzaamheid óók werkgelegen-
heid voor de 58 collega's die bij ons werken en 
zo dragen wij óók bij aan een leefbare  
maatschappij. Wij geloven in een goede  
toekomst voor de maakindustrie in Nederland, 
door te blijven investeren in innovatie en  
flexibiliteit. Hierdoor zijn wij in staat, ook op 
langere termijn banen te creëren en voldoen 
wij aan onze zorgplicht ten aanzien van de  
maatschappij waarin wij werken.
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EIGEN PRODUCTIE EN ONTWERP
Als een van de weinige leveranciers in  
Nederland produceren en assembleren we 
onze toestellen in Nederland. We hebben een 
eigen productielocatie in Nieuwendijk, centraal 
gelegen in het midden van het land. Wij  
produceren lokaal en betrekken onze  
grondstoffen en halffabricaten ook lokaal, met 
een positieve impact op de emissie CO2. Een 
uniek voordeel. Onze toestellen ontwerpen 
en ontwikkelen wij zelf. Bij het ontwerp zijn de 
hoogste Nederlandse duurzaamheidsnormen 
(boven EU-niveau) het uitgangspunt. Wij  
voldoen aan de voorgeschreven  
duurzaamheidscriteria, opgesteld door Pianoo. 

Wij ontwerpen onze toestellen zo dat deze na 
plaatsing weinig onderhoud nodig hebben.  
In combinatie met een lange levensduur  
profiteert u van lage life cycle costs. Zo blijft  
er meer geld beschikbaar voor nieuwe  
speelruimte. 

Alle door ons ontworpen speelruimte  
voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen. Alle speeltoestellen worden 
geleverd met een certificaat van goedkeuring 
conform NEN-EN 1176.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
• Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten et cetera zijn onze ‘Algemene verkoop-, levering- en betalings- 

voorwaarden’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.
• Wij leveren gecertificeerde producten.
• Maat-, model-, materiaal- en constructie-wijzigingen zijn voorbehouden. 

AANBIEDINGEN
• Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en blijven tot 3 maanden na afgifte geldig.
• Aanbiedingen blijven ons eigendom, evenals verstrekte ontwerpen en tekeningen. 

PRIJZEN EN KOSTEN
• Prijzen in euro’s exclusief btw.
• Prijswijzigingen voorbehouden.
• Verzendkosten bedragen 5%, met een minimum van € 75,-
• Leveringen boven € 5.000,00 zijn franco.
• Bij bestellingen onder € 500,00 brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening. 

 
ONDERHOUD EN ONDERDELEN

• Onderhoud conform toestel specifieke onderhoudsvoorschriften.
• Onderdelen over het algemeen direct leverbaar uit magazijn, tenzij anders aangegeven.
• Onderhoud door BOER uit te voeren op basis van materiaalkosten en uurtarief of door middel van een  

onderhoudscontract. 

FACTURERING, BETALING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO
• Onze standaard betalingstermijn is 30 dagen na levering, c.q. plaatsing.
• Voor projecten groter dan € 75.000,- geldt betaling ad 50% na verstrekking opdracht en het restant 30 dagen na 

plaatsing
• Voor custom projecten geldt betaling ad 50% bij opdracht en het restant 30 dagen na plaatsing. 
• Betaling 50% binnen 8 dagen na opdracht en 50% binnen 30 dagen na plaatsing. 
• BOERplay blijft eigenaar van de toestellen tot betaling volledig is voldaan.
• Na aflevering van de producten gaat het risico van de producten over op de koper.  

LEVERING EN MONTAGE
• Offertes zijn gebaseerd op levering op één adres, bereikbaar voor een vrachtauto, tenzij anders  

aangegeven.
• Afname is verplicht in de overeengekomen leverweek.
• Wij adviseren om de montage door onze deskundig opgeleide medewerkers uit te laten voeren in verband met de  

complexiteit en vereiste speciale technieken.
• In geval van eigen plaatsing adviseren wij om eerst een cunet uit te graven, daarna het toestel te plaatsen en  

vervolgens valdempende ondergrond aan te brengen.
• Montage in asfalt wordt alleen in overleg uitgevoerd.
• Montage wordt uitgevoerd conform geldende veiligheidsregelgeving.
• Veiligheid en duurzaamheid worden alleen gegarandeerd bij montage door BOER.
• Montage is exclusief schone grond verklaring
• In geval van het afvoeren van overtollige grond blijft deze grond eigendom van de opdrachtgever.
• Standaard montage is exclusief het gebruik van rijplaten en het herstel van straatwerk.
• Montageprijzen zijn inclusief reistijd, pre-montage ed.
• Minimale montagekosten zijn € 500,00.
• Montagehandleiding en logboek worden bij montage aangeleverd.
• Montagekosten volgens opgave prijslijst, alleen geldig in Nederland en België. 

INSTALLATIEPLEK
• We gaan ervan uit dat de installatieplek vrij is van los oppervlaktemateriaal (schors, grind, straatwerk, e.d.), vrij is 

van obstakels in de ondergrond (puin, wortels, kabels, e.d.) en goed bereikbaar is voor vrachtauto en (hijs-)kraan.
• De genoemde prijzen zijn exclusief bouwhekken, rijplaten et cetera, tenzij anders aangegeven.
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• We verwachten dat de opdrachtgever informatie verstrekt over de indeling van de speelplaats, de  
aanwezigheid van objecten in de ondergrond, de aard van de valdempende ondergrond e.d. 

• Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook in geval van geen of onjuiste informatie 
over de installatieplek. 

• Wij zijn gerechtigd om in een dergelijke situatie meerwerk en/of gederfde uren in rekening te brengen.
• Wij gaan ervan uit dat wij de verplichte klicmelding verzorgen. Wij vermelden de kosten van deze melding separaat 

in onze offerte. 

TOESTELAANPASSINGEN
• Op verzoek van de klant kunnen we een toestel aanpassen. In verband met het tekenen, de wettelijk verplichte 

keuring en aanpassing van de vereiste documenten zullen we extra kosten in rekening moeten brengen. Hiervoor 
maken wij een specifieke offerte. 

 
GARANTIE

• Wij bieden 15 jaar garantie op materiaal, onderdelen en arbeid op de door ons zelf  
gefabriceerde toestellen en door onszelf uitgevoerde werkzaamheden. Garantie is de eerste drie jaar volledig en 
daarna aflopend met een afschrijvingspercentage van 8,5% per jaar. 

• Voor Basic Play Grenen geldt een garantieperiode van 10 jaar. Deze garantie is de eerste drie jaar volledig en 
daarna aflopend met een afschrijvingspercentage van 14,5%.

• Voorwaarde voor garantie is dat aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd conform onze voorschriften en dat 
onderdelen origineel zijn. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie. 
Werking (splijting, versplinteren) van natuurproducten, zoals hout is ook uitgesloten van garantie.  

• Wij behouden ons het recht voor af te wijken van de garantievoorwaarden in geval van extreme  
gebruiksomstandigheden.

• In geval dat een toestel niet door ons is geplaatst,  behouden wij ons het recht voor garantie slechts toe te kennen 
na een oplevering door ons.

• Specifiek wordt op onderdelen de volgend volledige onderdelen garantie gegeven:
• 10 jaar voor breuk in palen, panelen en stangen ten gevolge van fabricagefouten
• 5 jaar voor fabricagefouten in overige onderdelen met uitzondering van bewegende delen
• 1 jaar voor fabricagefouten in bewegende delen

• Op niet door ons zelf geproduceerde producten wordt de volgende garantie gegeven:
• Op rubbertegels 2 jaar
• Op STILUM speeltoestellen en fitnesstoestellen 5 jaar
• Op Urban Gym 10 jaar op constructie, 2 jaar op bewegende delen, 5 jaar op thermisch verzinkwerk. 10 jaar 

op RVS delen en 5 jaar op poedercoatwerk op toestellen >5 km van de kust.
• Op netconstructies, ruimtenetten en trampolines 2 jaar
• Op reparaties wordt 1 jaar garantie gegeven.  

RECLAMERING
• Middels schriftelijke, aangetekend verstuurde, melding binnen 8 dagen na uitvoering werkzaamheden of door 

aantekening op de leveringsdocumenten bij direct waarneembare onvolkomenheden. 

ANNULERING
• Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na schriftelijke  

bevestiging van BOERplay.
• Bij standaardproducten brengen wij 30% annuleringskosten in rekening.
• Bij annulering van een geplande montage binnen 5 werkdagen voor uitvoeringsdatum brengen wij 25% van het 

montagebedrag in rekening 
• Voor speciaal vervaardigde producten of annulering na levering brengen wij de annuleringskosten, vermeerderd 

met de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.
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BEPERKTE RUIMTES 
HEBBEN ONEINDIGE 

MOGELIJKHEDEN
0183 40 23 66 

BEL ONS
VANDAAG NOG

VOOR ADVIES:

Nederland
Postbus 10

4255 ZG Nieuwendijk
+31 183 40 23 66

België
Sneeuwbeslaan 4 - bus 13

BE-2610 Antwerpen (Wilrijk)
+32 3 31 48 679

info@boerplay.com
www.boerplay.com

twitter.com/boerplay

facebook.com/boerspeeltoestellen

Colofon:
Deze folder is een uitgave van Boer Speeltoestellen. Druk-, zetfouten en 
evt. wijzigingen in de in deze folder getoonde modellen zijn 
voorbehouden. Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op welke 
wijze dan ook, worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
VE 1.0


