
ENTER OUR DIGITAL 
PLAYGROUND!

CAN YOU BEAT THE X-WALL? 

INTERACTIVEXWALL.NL

HUUR /  VERHUUR

Stap in de digitale speelwereld van de interactieve speelmuur X-Wall en 

ga de uitdaging aan. Kies uit ruim 40 uitdagende games en ga voor een fit 

lijf en brein. Schiet, gooi of sla op de X-Wall om zoveel mogelijk punten te 

scoren. Met de X-Wall wordt bewegend leren leuk voor iedereen! 

SPORTEN ENTERTAINMENT EDUCATIE



INTERACTIEF  
TRAINEN MET  
DE X-WALL

VELE KLANTEN 
GINGEN U VOOR!

X-WALL HUREN? 

Next level leren en sporten in de wonderlijke digitale 

wereld van de interactieve X-Wall. De X-Wall daagt je 

uit om te bewegen, samen te werken en er zitten vele 

spel- en denkelementen verwerkt in de games. Train 

dus niet alleen je lichaam, maar ook je brein.

Inmiddels heeft de X-Wall al op meer dan 100  

evenementen gestaan. Onder andere bij KNVB,  

Feyenoord, SC Heerenveen, AON en bij de Davis Cup was 

de X-Wall de eyecatcher van het evenement. Heb je een 

bedrijfsfeest of een leuke activiteit nodig voor op een 

beurs? Of wil je de kinderen van jouw nieuwe school  

op een vernieuwende manier in beweging brengen?  

De X-Wall zorgt gegarandeerd voor een groot succes.

Ga je de uitdaging aan? Laten we het hebben over de mogelijk- 

heden. We ontwikkelen graag een gepersonaliseerde demon-

stratiegame zodat je je eigen spel kunt testen op de X-Wall. Wil 

je de X-Wall een dagje uitproberen? Vanaf €650,- exclusief BTW 

en reiskosten huur je de X-Wall voor een dag. Ga je na een eerste 

kennismaking toch voor een vaste plaatsing van de X-Wall? Dan 

verrekenen we de huurprijs als korting op het totaalbedrag. 
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CONTACT

PERSONALISEER 
JE EIGEN GAME

De X-Wall kan helemaal aangepast 

worden aan jouw wensen, huisstijl 

en logo. Kies je eigen kleur, achtergrond, animatiefiguren of 

geef de mascotte van je organisatie de hoofdrol in je eigen 

game.  Deze mobiele eyecatcher is geschikt voor alle in- en 

outdoor locaties en evenementen, zoals indoor-speeltuinen,  

vakantiecentra, sportaccommodaties of scholen. 


