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R I D E  Y O U R  F U T U R E

De missie van Ride Your Future is het gebruik van de fiets in het

dagelijks leven bevorderen. We organiseren activiteiten met en

over de fiets en zijn gespecialiseerd in pumptrack, dé ultieme

urban speeltuin.

Wie zijn we?
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Verhuur van Velomaster parcours 

Verhuur mobiele pumptrack 

Verhuur van fietsen en helmen

Initiatie pumptrack

Organiseren van begeleide fietstochten

Workshops basis fietsmechaniek

We willen fietsen toegankelijk en leuk maken voor zoveel mogelijk

kinderen, jongeren en volwassenen. Hiervoor bieden we volgende

diensten aan:

Wat doen we?

We beheren ook

het BXL Pump Park.
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P A R C O U R S  R I D E R S

Het Parcours Riders bestaat uit verschillende leuke en leerzame
houten modules. 
Gemakkelijk te installeren en aan te passen aan elke locatie. 
Biedt een unieke ervaring voor jong en oud. 
Ontworpen voor fietsen, maar kan ook worden aangepast aan
rolschaatsen, skateboards, steps... 

Ideaal om één dag te huren
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PRIJS

Huur Parcours Riders € 500 / dag

Twee animatoren
(omkaderen en verzorgen de animatie,
verzorgen het uitlenen van het materiaal)

€ 280 / animator

Verhuur fietsen en helmen
(10 fietsen in verschillende maten)

€ 185

Vervoer
(variabel afhankelijk van de af te leggen
afstand en offerte van de transporteur) 

vanaf € 200

Onze mensen komen de track installeren. Zware schade door fout gebruik valt
onder de verantwoordelijkheid van de klant. Dit staat los van slijtage. Na de
verhuurperiode wordt de track door ons afgebroken. 

Excl. BTW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Benodigde ruimte: 100 tot 250 m2
Volledig aanpasbaar aan de beschikbare ruimte
Geschikt voor kinderen van 2 tot 16 jaar 
Installatietijd: 1 uur
Verschillende modules (bochten, hobbels, balans, pontons...)

Houten pontons en balans
Variabel van 6 tot 12m lang
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Jump



M O B I E L E  P U M P T R A C K

Een pumptrack is een parcours van hobbels en bochten die elkaar ritmisch

opvolgen. Ideaal om plezier te beleven en tegelijkertijd een fysieke

inspanning te leveren. Het parcours, dat iedereen aantrekt, is geschikt voor

elk type fiets, steps, skateboards en rollerskates. Dankzij deze diversiteit
aan gebruikers is een pumptrack een unieke sportvoorziening!

Daarnaast heeft een pumptrack een educatief aspect. Het creëert meer

behendigheid en vertrouwen op de fiets en zorgt hierdoor dat je je 

 comfortabeler voelt in het verkeer. 

WAT?
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Huur Pumptrack Speedoval

€ 700  / dag
 

€ 2 500  / week
 

€ 7 500 / maand

Twee animatoren
(omkaderen en verzorgen de animatie,
verzorgen het uitlenen van het materiaal)

€ 280 / animator

Verhuur fietsen en helmen
(10 fietsen in verschillende maten)

€ 185

Vervoer
(variabel afhankelijk van de af te leggen
afstand en offerte van de transporteur) 

vanaf € 650

Onze mensen komen de track installeren. Zware schade door fout gebruik valt
onder de verantwoordelijkheid van de klant. Dit staat los van slijtage. Na de
verhuurperiode wordt de track door ons afgebroken. 

Het is mogelijk
om de mobiele
pumptrack voor
meerdere dagen
of weken te
huren. Wij
bieden een
aangepast tarief. 
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PRIJS Excl. BTW



P L A A T S  J E  E I G E N
L O G O  O F  G E E F  J E
S P O N S O R S
V I S I B I L I T E I T

Vraag een offerte op maat aan:
info@rideyourfuture.org

P E R S O N A L I S E E R
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Benodigde ruimte: 200 m2
Totale lengte: 42m  
Installatietijd: 2,5 uur 
Aanpasbaar in functie van de beschikbare ruimte. 
Afmetingen :

Met of zonder bochten, afhankelijk van de leeftijd.

        Mini : 17 m x 6 m
        Normal : 21 m x 6 m
        Mega : 25 m x 6 m
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www.vimeo.com/460991849  

http://www.vimeo.com/460991849
https://vimeo.com/460991849


V E L O M A S T E R  

Leer je fiets op een leuke manier onder controle houden en leer anticiperen
op veel voorkomende obstakels in de stad: tramrails, putten, stoepranden,
trappen, scherpe bochten...

Het Velomaster parcours is geschikt voor kinderen, voor beginners op de fiets
en zelfs gevorderde fietsers kunnen er nog op bijleren. Wij bieden activiteiten
aan die aangepast zijn aan leeftijd en niveau.  

HET IDEALE PARCOURS OM IN DE STAD TE
LEREN FIETSEN  

BEVORDERT HET
VERTROUWEN IN
DE FIETS EN
ZICHZELF
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Huur Velomaster parcours
(9 tot 12 modules)

€ 600 / dag
 

€  1 500 / week
 

€ 4 000 / maand

Twee animatoren  € 280 / animator 

Verhuur fietsen en helmen
(10 fietsen in verschillende maten)

€ 185 

Vervoer
(variabel afhankelijk van de af te leggen
afstand en offerte van de transporteur) 

vanaf € 700 

Het is mogelijk
om het
Velomaster
parcours voor
meerdere
dagen of
weken te
huren. Wij
bieden een
aangepast
tarief. 

EEN ECHT SPEELTERREIN VOOR
KINDEREN
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Onze mensen komen de piste installeren. Zware schade door fout gebruik
valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Dit staat los van slijtage. Na
de verhuurperiode wordt de piste door ons afgebroken. 

PRIJS Excl. BTW



PRAKTISCHE INFORMATIE 
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Benodigde ruimte: 200 tot 500 m2

Installatietijd: 1 uur (3 uur met grondbevestiging)

Volledig aanpasbaar aan de beschikbare ruimte.

Verschillende modules (bocht, trap, stoeprand, tramrail, put...)

Mogelijkheid om wegmarkering en signalisatie toe te voegen.



Activiteit Prijs (Excl. BTW)*

Initiatie
pumptrack - 2u 

€ 200

Initiatie op
Velomaster - 2u 

€ 200 

Groepsrit - 2u € 240 

Initiatie pumptrack
Verbeteren van fietsbehendigheid met
Velomaster  
Begeleide groepsritten 

Ride Your Future biedt 3 activiteiten aan
als teambuilding: 

DE BAND IN UW TEAM
VERSTERKEN MET DE FIETS 

T E A M  B U I L D I N G   

*excl. transportkosten en verhuur fietsen
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PUMPTRACK SITES 



WORKSHOP "ALS HET FOUT
GAAT, RED IK HET WEL!"

Leer je fiets controleren op basis van een checklist. 
De onderhouds- en reparatiebehoeften van je fiets vaststellen.
Lekke band herstellen.

Deze workshop is geschikt voor groepen die hun fiets beter willen leren kennen
en leren onderhouden. 

Inhoud: 

JE FIETS KENNEN IS VEILIGER FIETSEN

Activiteit Prijs (Excl. BTW) *

Formule 1u  120 €

Formule 2u  200 €
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SPORTIEVE UITDAGING

Hou je van een uitdaging? Wat is er mooier dan jezelf en je collega's/kennissen
uit te dagen? 

Ride Your Future stelt je voor om een pump battle te organiseren. Het is ook
een kans om je publiek te verwennen met een pumptrack demonstratie door
een professional.

OVERTREF JEZELF 
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Vraag een offerte op maat voor een Pump Battle of
demonstratie door een Pro Rider: info@rideyourfuture.org



FIETSEVENEMENTEN OP MAAT 

Ride Your Future biedt verschillende formules aan om de show te stelen! 
Pumptrack battle, BMX demonstratie en BMX workshop, rollerskates of skate
demonstratie op een pumptrack, circus en artistieke acts op de fiets... Op basis
van onze pistes, ons team van instructeurs, pro riders en onze partners, kunnen
wij verschillende opties aanbieden.

Afhankelijk van uw wensen en uw budget stellen wij een aangepaste offerte op.
Neem contact met ons op via info@rideyourfuture.org 

 SHOW, COMPETITIE EN SPEKTAKEL OP DE FIETS! 
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EEN HEEL TEAM TER BESCHIKKING 
Contacteer ons:Contacteer ons:          info@rideyourfuture.orginfo@rideyourfuture.org
  

+32 (0)2 233 8154+32 (0)2 233 8154
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REFERENTIES



Ride Your Future vzw
Dieudonné Lefèvrestraat 17 
1020 Laken
BE 0749.426.255
www.rideyourfuture.org
info@rideyourfuture.org


