
Wat gaat  
doen om de samenspeelkansen van 
alle kinderen te vergroten? 

De SamenSpeelbelofte van

Waar staat 

voor?



www.samenspeelakkoord.nl

Wat belooft 

concreet te doen in de komende jaren?

Hoe gaat

daarbij   kinderen betrekken?

http://www.samenspeelakkoord.nl

	Naam organisatie: eibe Benelux B.V.
	Plaats hier het logo van de organisatie: 
	Voer hier in hoe uw organisatie kinderen erbij gaat betrekken: eibe heeft veel ervaring met het begeleiden en organiseren van participatie trajecten. Hierin betrekken we kinderen (en hun begeleiders) zodat er altijd een speelomgeving ontstaat die voldoet aan de wensen en de behoefte van de uiteindelijke gebruiker, met of zonder beperking.
	Voor hier uw belofte voor 2020-21 in: Samen spelen waarbij iedereen mee kan doen is het mooiste wat er is. Daarom stimuleert eibe samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking. De eibe “inclusief spelen” gedachte is een essentieel onderdeel van onze speelvisie en wordt vertaald naar onze ontwerpen, speeladviezen en ons speelassortiment.Hierin is luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers erg belangrijk om zo samen de juiste invulling van de speelplek te bekijken en te bespreken. Ook zullen we onze opdrachtgevers ondersteunen met participatie.Meer informatie is te vinden op onze webpagina: https://www.eibe.nl/opties/inclusief-spelenOf bel met een van onze adviseurs:https://www.eibe.nl/service/vakbekwame-adviseur-zoeken
	Extra kolom tekst (indien nodig): Het begrip samenspelen is ons zeer bekend , eibe heeft destijds in samenspraak met de speeltuinbende veel samen gewerkt en diverse speelplekken ingericht. Deze speelplekken zijn ingericht bij speeltuinen maar ook in het openbaar.Tevens hebben wij als producent de mogelijkheid speeltoestellen op maat te maken zodat we veelal een passend toestel kunnen aanbieden en plaatsen.
	Voer hier uw tekst in: eibe Benelux B.V. is een zelfstandig producent van speeltoestellen en speelomgevingen. 

We zijn ervaren inrichter van inclusieve speelconcepten: veel verschillende gemeentes, medisch kinderdagverblijven, scholen voor kinderen met een beperking, campings en vakantiehuizen hebben naar volle tevredenheid een inclusief speelconcept van eibe.
We zijn een verrassende en creatieve sparringpartner; eibe denkt verder dan enkel wat speelborden.

Met onze unieke modulaire speelsystemen wordt een speeltoestel optimaal afgestemd op samen spelen. We voorzien in speelwaarde voor iedereen.

Van ontwerp tot oplevering volledige ontzorging door eibe professionals: het eibe team zal desgewenst in iedere fase bij het realiseren van speelconcepten ondersteunen en ontzorgen. Denk aan ontwerp, montage gereed maken van de locatie, leveren en installatie van speeltoestellen met valdemping en het doen van grondwerken.



	Naam van uw organisatie: Eibe Benelux B.V. 
	Uw naam: Ronald Booy / Marieke van de Vaart
	Uw functie: Sales en marketing
	E-mail adres van uw organisatie: booy@eibe.nl
	Telefoonnummer van uw organisatie: 079-3610010    06-20018495
	Website van uw organisatie: vandevaart@eibe.nl   booy@eibe.nl          


