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“Onze gasten kiezen heel specifiek 

voor ons. Er zijn mensen die vier of 

vijf keer per jaar naar een speeltuin 

gaan, maar die drie of vier keer voor 

ons kiezen. Dan denk ik toch: we doen 

het goed”, vertelt eigenaar Krijn van 

Dijk trots. “Op jaarbasis mogen we zo’n 

65.000 bezoekers verwelkomen.”

6 meter de lucht in!
Op de vraag welke attractie het popu-

lairst is bij de kinderen, lacht de onder-

nemer hardop: “De hele speeltuin is één 

grote attractie. De kinderen gebruiken 

alle elementen en het aanbod is voor 

iedereen.” Van Dijks blikvanger is de 

felgekleurde, 6 meterhoge klimvulkaan. 

Een echte uitdaging, zeker voor de wat 

jongere bezoekers: “Kijk papa, ik heb 

het gehaald!” horen we met regelmaat 

trotse klauteraars naar beneden roepen.

Van bierviltje tot  
ondernemersplan
Krijn van Dijk is zelf vader en be-

“IK GELOOF NIET IN EENMALIGE KORTINGSACTIES,  
JUIST MIJN VASTE GASTEN WORDEN BELOOND.”

Ontspannen spelen,  
voor kinderen én ouders
INDOOR SPEELTUIN KIDSZOO IN NOORDWIJKERHOUT 

BIEDT URENLANG ACTIEF PLEZIER VOOR DE KINDEREN, 

MAAR WEET OOK GOED IN TE SPELEN OP DE WENSEN VAN 

DE OUDERS. OP HEERLIJKE LOUNGEBANKEN KUNNEN 

ZIJ LEKKER ONTSPANNEN TERWIJL ZE HUN SPELENDE 

KINDEREN IN DE GATEN HOUDEN. VOOR IEDER WAT WILS!
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zocht met zijn vrouw en zijn toen nog 

jonge kinderen meerdere speeltuinen. 

Verschillende zaken sprongen de 

rasondernemer in het oog. Van Dijk 

zag kansen voor een nieuwe en unieke 

kwaliteitsspeeltuin. Hij begon te reke-

nen op een bierviltje en al gauw lag er 

een serieus businessplan. 

2000 m2 om te ravotten  
en spelend te leren
KidsZoo staat garant voor een middag 

kinderpret, waar de kinderen onbezorgd 

kunnen rennen, glijden, klimmen, vlie-

gen, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Zo raken de kinderen hun energie kwijt, 

maar ontwikkelen ze ook hun motoriek 

en sociale vaardigheden. In hun eigen 

speel- en klauterwereld groeien de kin-

deren uit tot vliegensvlugge klimaapjes 

en worden vele nieuwe vriendschap-

pen gesloten. Als ze even op adem 

moeten komen, dan zijn er genoeg 

alternatieven. 

100% garantie op actie en  
pret voor het hele gezin
De verrassende speelstructuren geven 

de kinderen voldoende uitdaging  en 

bieden een middag actief speelplezier. 

Voor de ouders is er een prettig en 

overzichtelijk horecagedeelte met luxe 

loungebanken, waar aan de tafels wordt 

bediend. Zo kunnen ze op hun kinderen 

letten en tegelijkertijd zelf ontspannen. 

Service op hoog niveau en dat zien 

we terug. De leestafel is actueel, op 

meerdere tv-schermen is te zien hoe 

Max Verstappen zijn rondjes raced en 

een moeder werkt nog snel even wat 

mailtjes weg terwijl ze haar twee zoon-

tjes met een schuin oog in de gaten 

houdt. Ook in de samenstelling van het 

menu is aan iedereen gedacht: snacks 

voor de jonge bezoekers met daarnaast 

luxebroodjes en gezondere keuzes als 

salades, yoghurt en fruit.

IN ONZE SPEEL- 
 TUIN KUNNEN  
OUDERS HEER-
LIJK ONTSPAN-
NEN OP LOUN-
GEBANKEN
Vaste gasten worden beloond
“We zien sommige bezoekers heel regel-

matig terugkomen. Ouders met kinderen 

als stuiterballetjes. Deze kinderen van nul 

tot vier rennen zo twee, drie jaar je tent 

door”, vertelt Van Dijk wanneer hij wordt 

gevraagd naar zijn vaste gasten. De 

trouwe gasten van KidsZoo worden ge-

zien als de belangrijkste ambassadeurs 

en kunnen voordelig naar binnen. Zo zijn 

er jaarpassen voor onbeperkte entree, 

spaarkaarten voor gratis entree en 

10-rittenkaarten voor voordelig entree.

“Voor onze vaste gasten is de indoor 

speeltuin in Noordwijkerhout het ideale 

dagje uit. Dat blijkt wel uit het aantal 

herhaalbezoekers en jaarpassen die we 

verkopen.” Krijn van Dijk gelooft niet in 

‘zomaar’ korting geven; dat trekt vaak

ONZE TROUWE 
GASTEN ZIJN 
ONZE BELANG-
RIJKSTE AM-
BASSADEURS
mensen aan die alleen voor de korting 

komen. Hij zet kortingsacties daarom 

beperkt in en zal altijd wat origineels 

verzinnen. Zo is er de Little Big Shopper, 

een kleine goodie bag met leuke aanbie-

dingen en een vrijkaartje. De jarige die zijn 

verjaardag in KidsZoo viert kan kosteloos 

naar binnen met het ‘jarige gratis’-kaartje. 

Tapperuse
Een nieuwe vorm van entree is betalen 

per minuut. Met de app Tapperuse 

kunnen gasten betalen per minuut. Op 

die manier betalen ze puur voor de tijd die 

ze bij KidsZoo binnen doorbrengen. Ook 

hiermee is KidsZoo weer trendsetter en 

biedt het de gasten nog meer keuze.

Al twee jaar nummer 1!
KidsZoo krijgt veel enthousiaste 

reacties, van bezoekers en vanuit 

de branche. Het speelparadijs is de 

afgelopen twee jaar uitgeroepen tot 

Beste Speeltuin van Zuid-Holland 

door Dagje Uit. Ook online scoort de 

indoor speeltuin erg hoog: bezoekers 

geven KidsZoo 4,7 (Facebook) 

en 4,3 (Google)van de 5 sterren. 

Gasten roemen het vermaak voor de 

kinderen, de overzichtelijkheid van 

de hal en hygiëne, en de service en 

vriendelijkheid van het personeel.




