
In 5 stappen naar je eigen
Calisthenics park

Vraag SWN 
Promotieplan aan

 selecteer 
Calisthenics park

vul SWN 
Promotieplan in

contacteer 
de gemeente

voer het
project uit

Mail naar sales@streetworkoutnederland.nl met de tekst "Vraag SWN promotieplan aan" 
en je ontvangt direct ons promotieplan. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt voor 
het aanvragen van je eigen calisthenics park bij jou in de gemeente.

Nadat je het SWN promotieplan hebt ontvangen is het tijd om je eigen calisthenics 
parkontwerp te kiezen. Via onze website vind je een overzicht van parken waaruit je kunt 
kiezen. www.streetworkoutnederland.nl/product-categorie/calisthenics-parken/.
"The sky is the limit", heb je zelf ideeën voor het ontwerp dan gaan we graag met jullie in 
gesprek. We kunnen een park ontwerpen die is afgestemd op jullie persoonlijke wensen. 

Na het kiezen van je calisthenics parkontwerp is het tijd om de aanvraag in te vullen in het 
SWN promotieplan. Hierin kies je onder andere uit waar je het park graag geplaatst zou 
willen hebben.

Na het invullen van Het SWN promotieplan is het tijd om contact op te nemen met de 
gemeente. Het doel is om een afspraak te plannen en het plan zo goed mogelijk te 
presenteren aan de gemeente, zodat ook zij enthousiast worden van jullie plan; en geld 
willen investeren in het initiatief. 

Nadat het contact is gelegd met de gemeente, zal Street Workout Nederland het contact 
onderhouden. Als alles geregeld is en de gemeente akkoord gaat met het plan, zal Street 
Workout Nederland het project gaan uitvoeren.

Street Workout Nederland

calisthenics parken
Calisthenics is de snelstgroeiende sport in Nederland. Trainen doe je met behulp van je 
eigen lichaamsgewicht en met minimale apparatuur.

Wat heb je nodig? Een sportief en uitdagend BarManiaPro® calisthenics park op 
loopafstand met monkeybars, dip-bars, pull-up stations voor de basic exercises; en 
bootcamp apparatuur en te gekke Ninja Warrior gyms waar je kan klimmen en 
freestylen.

Het Street Workout Nederland Team staat klaar om jullie parkaanvraag in behandeling te nemen; en om 
de initiatiefnemers van het project zo goed mogelijk te begeleiden.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de nieuwste calisthenics parken in Nederland.

@BarMania.Pro
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Reviews initiatiefnemers

Teamleden van de NoXcuse crew van calisthenics Zeist over calisthenics.
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