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GESCHIEDENIS
Wie zijn wij ?
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Missie
KOJUMP is een indoor sport-,
vrijetijdsbesteding-en
entertainmentfacitliteit voor jong en oud.
De activitetiten dat in onze faciliteiten te
vinden zijn: trampolines, de Foam Pit, een
klimmuur, klittenband  muren, de jump
tower, Battle Beam, Wipeout, Dodgeball en
basketball arena's en nog veel meer !
Het merk dat in 2018 door Fabien Feys en
Youssef Bachir  werd gecreëerd, heeft als
doel om te entertainen, te zorgen voor
adrenaline en lichaamsbeweging in een
steeds minder actieve en sociaal
verbonden wereld.  



GESCHIEDENIS
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Visie
Twee jaar na de oprichting van het merk
heeft KOJUMP al drie vestigingen op haar
naam staan : Brussel (Elsene), Luik
(Neupré) en Waterloo (Mont-Saint-Jean).  
Zeven nieuwe parken zullen binnenkort hun
deuren openen. De  Groep is in expansie.
Tien nieuwe parken zullen binnenkort hun
deuren openen, in België en in het
buitenland. 
Het team werkt ook aan de ontwikkeling
van outdoor parken (parken met netten,
tokkelbanen en touwenparcours),
buisvormige speelelementen en
sportfaciliteit. 



Waarden 

Dynamiek
Plezier
"Fun"
Veiligheid en hygiëne
Toegankelijkheid
Professionaliteit
Klantoplossingsgericht
Diversiteit en inclusie
Technisch vaardig
Winstgevendheid
Betrouwbaarheid
Exclusiviteit 

GESCHIEDENIS

KOJUMP: plezier voor jong en oud 
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Medewerkers KoFamilie 

Een KoTeam van jonge, dynamische,
gemotiveerde, enthousiaste, bekwame
professionals dat de klanten steeds een
onvergetelijke en unieke ervaring willen
laten beleven!

Bij KOJUMP is het van uiterst belang
om de vaardigheden en kennis van het
team steeds te  verbeteren. 
Hiervoor bieden we continu
theoretische en praktische trainingen
aan voor al onze medewerkers (i.v.m.
veiligheid, management, sport...).

MEDEWERKERS
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Cijfers

MEDEWERKERS

120 medewerkers 

60% vrouwen

40% mannen
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INFRASTRUCTUREN

7

Onze uitrustingen

Totale oppervlakte: tussen 800 m² en
1400 m²
Recepties, kantoren, kleedkamers met
douches, toiletten en opbergkluisjes
Recreatieve speelruimtes met lunapark
en/of een escape room. 
KoRooms (verjaardag kamers)
Ziekenboeg
Keuken 
Technische ruimte en opslagruimte
Geluids- en lichtinstallatie 
Drankautomaten  



INFRASTRUCTUREN
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KO-BAR 

Partners : Coca-Cola Company en AB
InBev (Ginette). We werken ook  met
lokale producenten zoals het Belgische
biologische merk Kale Food ( dat voor
verse gebakjes zorgt)
Geluiddichte coworkingruimtes met
panoramisch uitzicht op het park en
diverse elektronische apparatuur dat
ter  beschikking staat van de klanten 
 (telefoonladers, kabels, Wi-Fi, enz.)



ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN

ONZE  PARKEN  B IEDEN  U  D IVERSE  EN  GEVARIEERDE  ACT IV ITE I TEN
Voor jong en oud, atletisch en minder atletisch

Ons doel is om u de meest buitengewone ervaring aan te bieden, in alle veiligheid!
Een jong en enthousiast team van coaches lopen rond in onze parken om de veiligheidsinstructies na te laten leven,

jumpers te adviseren en veel plezier te verzekeren met onze verschillende activiteiten 
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ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN

MAIN  COURT  -  VERBONDEN  TRAMPOL INES  -  TUMBL ING  LANE
De trampolines zijn zowel van standaard als van olympisch formaat. We hebben vierkante, rechthoekige,

zeshoekige en zelfs schuine trampolines
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ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN

KL IMMUREN
Klimmuur zonder harnas. 

Zachte landing in de foam pit

KL ITTENBAND MUREN
Velcro muren met speciale

uitrusting
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FOAM P IT
Schuimblokjes. Put met mousse
blokken om al je trucjes veilig in

uit te voeren



JUMP TOWER
Spring van 5 meter hoog (in
Brussel) of 3 meter hoog in

Waterloo of Luik 

BIG  BAG
gigantische opblaasbare airbag
om zacht op te landen eens je
trucjes in de lucht uitgevoerd

zijn 12

BATTLE  BEAM
Balken om met battle sticks

iemand op uit te dagen 

ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN



DODGEBAL  ARENA
Twee teams gooien zachte trefballen
naar elkaar terwijl ze over het veld

springen. De kunst is om met je
stuitervaardigheden de ballen te

ontwijken en het andere team één voor
één uit te schakelen.

WIPEOUT
Bewegende sticks boven

trampolines om tegenstanders
uit te dagen 

BASKETBAL  ARENA
Basketbalringen in de hoogte

met trampolines onder om een
dunk te realiseren 
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ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN



ACTIVITIETEN AANGEBODEN IN ONZE PARKEN

AIR  TRACK
Lange opblaasbare piste om

trucjes op uit te voeren 

DIVERS
Mousse spelletjes, Bumper

Balls, walk walls, enz.  

JUMP H IT  WALLS
Lichtgevende interactieve

muren
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3D plannen en oppervlakten

Brussel
Luik
Waterloo

Certificaten : TUV - OCB
INFRASTRUCTUREN
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 3D PLAN VAN HET PARK IN BRUSSEL

Totale oppervlakte van het gebouw: 950 m²
Oppervlakte van de installaties: 685 m²
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3D PLAN VAN HET PARK IN LUIK 

Totale oppervlakte van het gebouw: 1200 m²
Oppervlakte van de installaties: 950 m²
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3D PLAN VAN HET PARK IN WATERLOO 

Totale oppervlakte van het gebouw: 1000 m²
Oppervlakte van de installaties: 800 m²
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Veiligheidsregels en -
protocollen

Geldig in al onze parken
Beveiligings- en eerste zorg
protocollen, dat regelmatig
bijgewerkt worden voor onze
medewerkers
Ten gevolge van de gezondheiscrisis
die we meemaken gelden er nieuwe
regels inzake hygiëne en welzijn in
onze vestigingen: respect voor sociale
afstand, gebruik van desinfecterende
sprays en hydroalcoholische gels,
gebruik van Plexiglas op plaatsen van
strategische bijeenkomsten, enz.  

INFRASTRUCTUREN

19



VEILIGHEIDSREGELS EN -PROTOCOLLEN
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VEILIGHEIDSREGELS EN -PROTOCOLLEN
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DOELPUBLIEK

Doelpubliek

Kinderen vanaf 6 jaar mogen alleen
het park betreden (kinderen tussen 4
en 5 jaar oud moeten vergezeld zijn
van een ouder)
Tieners
Volwassenen
Senioren
Gezinnen
Verschillende doelgroepen: mensen
met handicap
Schoolgroepen
Collega's: bedrijven, verenigingen -
teambuilding 
Sporters, atleten en fitnessliefhebbers 
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DOELPUBLIEK

Cijfers

De bezettingsgraad van onze parken in
Brussel, Luik en Waterloo heeft een
constante stijging 

Gemiddeld worden 250
verjaardagen per

maand, per park gevierd

Gemiddeld 6000 
toegangen per maand

per park 
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NOS FORMULES
KO- JUMP  
1 uur jumpsessie 
Prijs :  11 € per persoonFORMULES
KO-NEXT  
2 uur jumpsessie 
Prijs: 19 € per person

KO-PARTY  
2 uur jumpsessie -Geluid-en lichtshow 
1 hapje en 1 frisdrank 
Vrijdag en zaterdag van 19 tot 21 uur
Prijs : 21 € per persoon

KO-MIN I  (4  EN  5  JAAR)
1 uur jumpsessie voor kinderen tussen 4 en 5 jaar oud,
vergezeld van een ouder
Prijs: 15 € voor ouder en kind
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NOS FORMULESFORMULES

KO-CARD
Nominatief abonnement voor één persoon
10 jumpsessies van 1 uur 
Prijs: 85 €   
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KO-FAMILY  &  FR IENDS
Abonnement voor familie en vrienden
10 jumpsessies van 1 uur 
Prijs: 90 € 



NOS FORMULESFORMULES

Specifieke aanvragen 

SPORTLESSEN
Privé
Voor scholen
Stages

VRI JGEZELLEN  AVOND

TEAM BUILD ING

FAMIL I EFEEST  

ANDERE  EVENEMENTEN
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Informatie en tarieven via aanvraag: 
info@kojump.be



NOS FORMULESFORMULES 

Verjaardagen
KO-MIN I  B IRTHDAY  (4  EN  5  JAAR)
Zaterdag en zondag van 9 tot 10:30 uur 
1 verplichte ouder per 3 kinderen
Verjaardaguitnodigingen - 1 uur jumpsessie KOJUMP antislip
sokken voor de  genodigden - Persoonlijke KOJUMP begeleider
- Gratis ingang  voor de ouders- Privétafel - Verjaardagstaart
met drankjes (water en water met munt en rode vruchten
grenadine - Cadeauzakje voor de jarige 

Prijs : 17,50 € per persoon

KO-B IRTHDAY  
Verjaardaguitnodigingen - 1 u 30 spring - KOJUMP antislip
sokken  voor de genodigden -Persoonlijke KOJUMP begeleider
- Privétafel - Verjaardagstaart met drankjes (water en water
met munt en rode vruchten grenadine- cadeauzakje voor het
jarige

Prijs : 22,50 € per person 27



NOS FORMULESFORMULES

Verjaardagen

KO-PARTY  B IRTHDAY  
Vrijdag en zaterdag van 19 tot 21 uur

Verjaardaguitnodigingen - 2 uur jumpsessie - Geluid-en
lichtshow - Privétafel met 1 stuk taart en 1 frisdrank -
Cadeauzakje voor de jarige 

Prijs : 22,50 € per persoon
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MERCHANDISING
KOJUMP

ANT ISL IP  SOKKEN
Zwarte antislip rubber 
Prijs per paar : 2 € 

29

T-shirts
Truien
Potloden, gommen en linealen
Brooddoozen
Borden
Rugzakken

Wij ontwikkelen ook een KOJUMP gamma : 



Waarom voor ons kiezen ? 

Trampoline is een ludieke en fysieke
activiteit dat goed is voor de gezondheid 

KOJUMP is een concept in volle
ontwikkeling, een merk en vestigingen
waar klanten een onvergetelijke ervaring
beleven 

Klanttevredenheid en innovatie zijn van
uiterst belang in de cultuur van KOJUMP

FRANCHISE

30



VOORDELEN VERBONDEN AAN ONZE
FRANCHISE

UW TEVREDENHEID ZAL DE ONZE ZIJN! 
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EEN OP MAAT GESPECIFICEERD PROJECT, 100% ERGONOMISCH EN FUN: aanleg van een park op maat van  uw
voorkeur, aangepast aan de geografisch zone en uw budget. Onze modules zijn goedgekeurd in Europa  (TUV-OCB
certificaten), en kunnen aangepast worden aan alle soorten infrastructuur en bezettingsgebieden. De prijs-
kwaliteitverhouding werd vooraf bestudeerd

DE MODULES ZIJN VAN HOGE KWALITEIT EN  GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN: hypoallergene schuimrubberen
kubussen, zeildoek, veren, netten, kleine motoren (airbag en uitveeg), enz. Lay-out aangepast aan regelmatige
reiniging (geen beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf)

 LAGE ENERGIE KOSTEN: LED verlichting, verwarming in de KoBar in bepaalde periodes van het jaar, kleine
motoren en ventilatiesysteem 



VOORDELEN VERBONDEN AAN ONZE
FRANCHISE
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GEPERSONALISEERDE BEGELEIDING VAN A TOT Z: ondersteuning, luisteren naar uw wensen, trainingen, vergaderen
(online en live), regelmatige follow-up, proceduregidsen, handleiding, interne reglementen, strategische plannen,
en dergelijke

EEN GESTRUCTUREERD PROFESSIONEEL KADER (LAGE KOSTEN): een dynamisch KoTeam bestaande uit experts (IT-
ondersteuning, communicatie, marketing, boekhouding en financiën, logistiek, onderhoud, enz.). Het personeel
wordt voortdurend bijgeschoold (gidsen en protocollen) en is uitwisselbaar (geen harde vaardigheden te verwerven)

VOORTDURENDE VERBETERING: franchisemodel dat twee jaar geleden werd geïmplementeerd, werkingswijze
learning by doing, permanente zoektocht naar nieuwe verkooppolen



VOORDELEN VERBONDEN AAN ONZE
FRANCHISE

TOOLS, GIDSEN EN DOORLOPENDE TRAININGEN: marketing-en verkoopaspecten, HR en rekrutering, PR en
communicatie, boekhouding en voorraadbeheer, en dergelijke

VEILIGHEID: gids met procedures, EHBO-protocollen, huisregels, video's en quizzen in verband met de
gedetailleerde veiligheidsinstructies. Deze tools worden regelmatig geüpdatet voor onze medewerkers om te
streven naar een optimaal veiligheidsniveau in al onze parken 

GERESERVEERDE LEVERANCIERS: lokale, biologische, duurzame, innovatieve en solide partnerships om in te spelen
op de specifieke marktdynamiek  
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VOORDELEN VERBONDEN AAN ONZE
FRANCHISE

EEN GROTE DOELGROEP EN DIVERSE ACTIVITEITEN om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen

ONZE KLANTLOYALTEITSSTRATEGIE: cadeaubonnen, abonnementen, een toegangsticket dat toegang geeft (voor 1
uur of 2 uur) tot een ruime keuze aan activiteiten op onze verschillende trampolines (de klant komt terug om ze te
testen en heeft steeds het gevoel nieuwe dingen te ontdekken) 

UNIEK FRANCHISE MODEL: lagere royalty's, extra toegevoegde waarde, lage opstartkosten en
ontwikkelingsperspectief op lange termijn
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Onze beschikbare
bezettingszones

Bergen
Messancy 
Namen (Suarlée)
Ternat
Gent
Gembloux
Charleroi (Fontaine-l'Évêque)
La Louvière

FRANCHISE
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Zin om aan een nieux avontuur te
beginnen ?

Neem deel aan het succes van KOJUMP door uw
ervaring en kennis te delen. Sluit je aan bij onze
KoFamilie: een hechte gemeenschap, competent
en dynamisch! 

Ons doel? Ons merk in België, in Europa en
internationaal ontwikkelen. Om dit ambitieuze
project te realiseren, zijn we op zoek naar
zelfstandige en gemotiveerde aannemers. Onze
experts begeleiden u bij elke fase van het
proces.  

FRANCHISE
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Wordt een franchisenemer

Franchisecontract - handelsmerklicentie
(Wet van 2 april 2014, boeken I and X
van de code van economisch recht, Code
van Europese Ethiek)
Eigen bijdrage/ eigen vermogen: 20%
van de totale investering
Toegangsprijs: 50.000 € 
5 % van de omzet aan royalty's
1 % van de omzet in communicatie 
Mogelijkheid tot hulp voor de
financiering
Totale investering: tussen € 450.000  en
€ 550.000.

Gemaakt door investeerders voor investeerders

FRANCHISE
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CONTACT

FABIEN FEYS
Co-Owner & Administrator
fabien@kojump.be
Tel: +32.497.55.71.00.

YOUSSEF  BACHIR
Co-Owner & Administrator
bash@kojump.be
Tel: +32.477.31.12.01.

BENOIT  VERLINDEN
Managing Director
benoit@kojump.be 
Tel: +32.472.84.33.12.

CAROLE DE  BACKER
Managing Director
carole@kojump.be
Tel: +32.476.66.66.48.


