
Samenaankoop 
Circusmateriaal
Hang de clown uit in je lokaal

Bestelmethode
Surf naar www.ksa.be/samenaankoop 
en download het bestelformulier. Vul het 
bestelformulier in en verstuur het via 
mail naar info@ksa.be met vermelding 
Samen aankoop 2019. Je kan bestellen tot 
en met zondag 17 februari 2019. Daarna 
bestellen is niet mogelijk! De levering van 
het materiaal gebeurt in april of mei, zodat 
je het materiaal kan gebruiken op kamp.

Betalingswijze
Samen met je bestelling betaal je een 
voorschot van 50 euro. Als dat bedrag 
is overgeschreven op rekeningnummer 
BE98 7865 8704 5293 is je bestelling defi-
nitief. Vergeet niet om bij de mededeling 
van de overschrijving ‘groepsnummer + 
groepsnaam + voorschot samenaankoop’ 
te zetten! Na levering ontvang je van ons 
de factuur.

Levering
Geef op het bestelformulier de gegevens 
van de contactpersoon en het leverings-
adres in. Per bestelling onder 70 euro 
betaal je 5 euro verzendkost. Bij bestel-
lingen vanaf 70 euro valt de verzendkost 
weg en is de levering dus gratis.

Aanbod

Chinees bordje set
Bordje + houten stok

Kleuren: rood, geel, blauw, groen, roze
Prijs per set: 3,25 euro

Diabolo set
Diabolo + handstokken + touw

Kleuren diabolo: blauw/wit, rood/wit, 
zwart/wit, blauw/rood/groen/geel, 

rood/groen/wit, rood/zwart, blauw/
geel, groen/geel, zwart/geel/rood

Prijs per set met houten handstokken: 
12,25 euro / Prijs per set met 

aluminium handstokken: 18 euro

Diabolotouw
Kleuren: wit, geel, oranje, groen

Prijs per stuk van 10 meter: 5 euro
Prijs per stuk van 20 meter: 10 euro

Flowerstick set
Stick + handstokken

Kleuren: geel/groen, blauw/rood, 
zwart/rood, paars, blauw/oranje

Prijs per set: 17,50 euro

Jongleerballen
Set 1: 3 ballen: 1x blauw/wit, 

1x geel/wit, 1x groen/wit
Set 2: 3 ballen: 1x rood/geel, 

1x rood/blauw, 1x rood/groen
Set 3: 3 ballen: 3x rood/geel/

blauw/groen
Prijs per set: 11,50 euro

foto?

Jongleerdoekjes
70x70cm

Set 1: 3 doekjes: 1x geel, 
1x groen, 1x blauw

Set 2: 3 doekjes: 3x blauw
Prijs per set: 4 euro

Kleurrijke kegels, ringen, ballen, bordjes … het kijken ernaar vrolijkt je al 
op, maar ermee aan de slag gaan levert bakken plezier op! In elk lokaal 
duikt er wel iets van circusmateriaal op. Dat is heel geschikt om kinderen 
te animeren, maar ook om hen er zelf mee te laten experimenteren! Wie 
weet schuilt er een grandioze jongleur in één van de leden! Maar wordt 
het niet tijd om je volledig assortiment eens te bekijken? Het perfecte 
moment, want in de Samenaankoop 2019 bieden we circusmateriaal aan!



Jongleerring
Kleuren: fluo geel, fluo groen, 

fluo oranje, wit, geel, rood, 
groen, blauw, paars, roze
Prijs per stuk: 2,25 euro

Jongleerkegel Play
Kleuren: wit, geel, oranje, 
rood, roze, groen, blauw
Prijs per stuk: 4,75 euro

Jongleerkegel Artist
Kleuren: wit, geel, rood, groen, blauw

Prijs per stuk: 10 euro

Evenwichtstrapper
Prijs per stuk: 28 euro

Eénwieler 16 inch
Wit/zwart met zebrazadel

Prijs per stuk: 85 euro

Eénwieler 18 inch
Blauw/zwart

Prijs per stuk: 85 euro

Eénwieler 20 inch
Kleuren: oranje/zwart
Prijs per stuk: 104 euro

Slackline set
Basislijn + ratel + rugzakje

Blauw
Prijs per set: 39 euro

Schminkpalet
12 kleuren + penseel
Prijs per set: 15 euro

Modelleerballon set
100 ballonnen + pompje
Prijs per set: 14,50 euro

Opbergkoffer
Kunststof met scharnier deksel

Ca. 60x40x43cm
Prijs per stuk: 22,25 euro



 

Circuskoffer 20p
In de circuskoffer zit circusmateriaal waar een groep van 
ongeveer 20 kinderen gelijktijdig mee aan de slag kan 
gaan. Zowel voor gevorderden als voor beginners zijn er 
gepaste materialen.

• 5x Chinees bordje set (rood, geel, blauw, groen, roze)
• 6x Diabolo hout set (1x blauw/wit, 1x rood/wit, 1x zwart/

wit, 1x blauw/rood/groen/geel, 1x rood/groen/wit, 1x 
rood/zwart)

• 1x Diabolotouw 10 meter (geel)
• 3x Flowerstick set (geel/groen, blauw/rood, blauw/oranje)
• 3x Jongleerballen set (3x rood/geel, 3x rood/blauw, 3x 

rood/groen)
• 9x Jongleerdoekje (3x blauw, 3x rood, 3x oranje)
• 6x Jongleerring (2x fluo geel, 2x fluo groen, 2x fluo 

oranje)
• 6x Jongleerkegel Artist (1x geel, 1x groen, 1x rood, 3x 

blauw)
• 1x Modelleerballon set
• 1x Opbergkoffer

Prijs per stuk: 300 euro

Circuskoffer 40p
In de circuskoffer zit circusmateriaal waar een groep van 
ongeveer 40 kinderen gelijktijdig mee aan de slag kan 
gaan. Zowel voor gevorderden als voor beginners zijn er 
gepaste materialen.

• 10x Chinees bordje set (2x rood, 2x geel, 2x blauw, 2x 
groen, 2x roze)

• 10x Diabolo hout set (2x blauw/wit, 2x zwart/wit, 2x 
blauw/rood/groen/geel, 2x rood/groen/wit, 2x rood/
zwart)

• 1x Diabolotouw 25 meter (geel)
• 5x Flowerstick set (geel/groen, blauw/rood, zwart/rood, 

paars, blauw/oranje)
• 6x Jongleerballen set (3x geel/groen, 3x geel/blauw, 3x 

geel/rood, 3x rood/blauw, 3x rood/groen, 3x groen/
blauw)

• 12x Jongleerdoekje (3x blauw, 3x rood, 3x oranje, 3x geel)
• 9x Jongleerring (3x fluo geel, 3x fluo groen, 3x fluo 

oranje)
• 6x Jongleerkegel Artist (1x geel, 1x groen, 1x rood, 3x 

blauw)
• 1x Modelleerballon set
• 1x Opbergkoffer

Prijs per stuk: 450 euro

Heb je vragen rond 
de samenaankoop, 
mail gerust naar 

ruth@ksa.be


