Is het koud in de ballon?

Wat is de maximale leeftijd om mee te varen?

Prijzen.

Nee, want de ballon heeft de snelheid van de wind

Ballonvaren is geschikt voor mensen van acht tot

Voor de meeste actuele prijzen en acties van al onze producten verwijzen wij u graag doornaar

zodat u die niet voelt. Bovendien staat u onder de

tachtig, zeggen we wel. Vele mensen op leeftijd

onze website www.balloncentrum.nl. U kunt ons ook bellen op werkdagen tijdens kantoortijden.

brander die een aangename warmte afgeeft. De

hebben met ons gevaren om die ene wens toch nog

temperatuur is hetzelfde als wanneer u uit de

in vervulling te laten gaan. Als algemene regel

wind over straat zou lopen.

geldt dat wanneer je vanaf een stoel op de grond
kunt springen, je mee kunt varen met het NBC.

Wat moet ik aan in de ballon?

Onze ballonvaart prijzen zijn inclusief:

Toelichting prijzen:

- Ballonvaart van ongeveer een uur

* Koopt u 1 t/m 4 tickets dan wordt u

- Champagneluchtdoop

gevaren in een ballon waar 2 t/m 10

- Luchtdoopcertificaat

personen in kunnen, u wordt dus gevaren

- Champagneglas

met meerdere passagiers in dezelfde ballon.

- Vervoer terug na de vaart

Bij een boeking van meer dan 10 personen
varen we met meerdere ballons.

Voor ballonvaren geldt een algemeen kleding

Wanneer kan ik niet mee?

voorschrift: doe alsof u in plaats van een

Als u onder doktersbehandeling bent behoort u dit

ballonvaart een boswandeling gaat maken. De

voordat u een datum af gaat spreken verplicht te

kleding die u dan zou dragen is geschikt voor

melden aan het NBC. In sommige gevallen is het

- Passagiersverzekering

het maken van een ballonvaart. Omdat de

niet verstandig een ballonvaart te maken en de vaart

- Annuleringsverzekering

brander warmte afgeeft is een petje zeker aan

uit te stellen. Als u zwanger bent mag u bij ons niet

- Een onvergetelijke ervaring

** Bij een groepsboeking van 5 of meer

te raden.

ballon varen. Voordat u een afspraak maakt voor de

- Administratiekosten

personen wordt u gevaren in een ballon die

ballonvaart willen wij dit graag weten.

- Boekingskosten

passend is voor uw groep. Bij een groeps-

- 6% btw

boeking of VIP vaart kan tevens vanaf

Ik heb hoogtevrees, kan ik nu wel mee?
Velen met hoogtevrees hebben reeds het

Wanneer wordt er gevaren?

Nederlandse landschap vanuit een heteluchtballon

Het NBC vaart het hele jaar door.

van boven kunnen bewonderen. De hoogtevrees

Een vaart in de winter kan zich in bekoring zeker

verdwijnt meestal zodra de heteluchtballon het

meten met een vaart op een zwoele zomeravond.

contact met de grond verliest.

Er wordt ‘s ochtens gevaren. Uw veiligheid in

locatie worden opgestegen behalve in NH.

onze prioriteit. Harde wind, regen en thermiek
Kunnen kinderen mee?

kunnen geen veilige ballonvaart garanderen.

De rand van de mand is 1.10 meter hoog. Een

Thermiek is opstijgende lucht die door opwarming

kind mag meevaren wanneer hij of zij over de

van de zon ontstaat. Daarom wordt altijd tijdens

rand van de mand kan kijken. Kinderen mogen

de eerste en laatste twee daglichturen gevaren.

meevaart.
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U kunt ook eenvoudig uw ballonvaart boeken op werkdagen tijdens kantoortijden via telefoonnummer: 0513 - 41 75 03
U kunt ook uw ballonvaart online boeken via www.balloncentrum.nl en veilig betalen d.m.v.
iDEAL

(uw tickets zijn dan direct geldig) of een factuur.

Ballonvaarten voor:

Hieronder vindt u de afspreektijden voor het

"Boeken". Nadat uw boeking bij ons is binnengekomen krijgt u een ticket, dat overigens ook

begin van onze ballonvaarten.

een leuke cadeaubon is (in blanco envelop) thuisgestuurd. De gelukkige kan ons bellen voor het

- Particulieren

maken van een afspraak.

- Bedrijven

Indicatie afspreektijden
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
mrt.
mrt.
mrt.

Hoe te boeken.

Kies in de webshop de ballonvaart van uw keuze, selecteer het aantal personen en klik op

alleen mee in onze ballons als er een ouder
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‘s Ochtends begint het programma rond zonsopkomst
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Noordelijk Ballonvaartcentrum
Postbus 200
8500 AE Joure
T (0513) 41 75 03

- Culinaire ballonvaarten
- Nachtvaarten

F (0513) 41 75 36
M (06) 53 40 98 42
E info@balloncentrum.nl

www.balloncentrum.nl
http://twitter.com/balloncentrum

extra info: www.balloncentrum.nl T : 0513

- Minder validen

- 41 75 03

Noordelijk Ballonvaartcentrum
■

Ballonvaren met het Noordelijk Ballonvaartcentrum.

Waar wordt er ballon gevaren?

Kwaliteitsbeleid

Ballonvaren is fantastisch, wij laten u graag ervaren waarom ballonvaren onze passie is!

Het in Joure gevestigde NBC vaart in heel Noord Nederland, inclusief Noord Holland. Koopt u 1 t/m 4

Het Noordelijk Ballonvaartcentrum heeft als enig ballonvaartbedrijf in het noorden een kwaliteitsbeleid.

Doormiddel van deze brochure informeren wij u graag over het varen bij ons als professioneel ballonvaart

tickets dan is de vaste afspreeklocatie Joure of Nieuwe Niedorp.

Wij hebben dit om u als passagier duidelijkheid te geven in onze werkwijze.

bedrijf. Het Noordelijk Ballonvaartcentrum is met zijn 20 jarig bestaan een authentiek Nederlands ballonvaartbedrijf met een pure passie voor ballonvaren. Wij onderscheiden ons van andere bedrijven doordat we

Als u een groepsboeking maakt of een vip vaart boekt kunnen we op de locatie van uw keuze opstijgen.

met niet meer dan 10 personen in één ballon varen.

Voor Noord-Holland gelden afwijkende voorwaarden.

Waarom?

Programma Ballonvaart.

Hierdoor hebben wij tijdens de vaart alle aandacht voor elke passagier om vragen te beantwoorden en uit-

Het programma van de ballonvaart duur ongeveer 2½ tot 3 uren en bestaat uit:

“Ondernemen en het doorlopend verder succesvol ontwikkelen van het ballonvaartcentrum is mijn passie en drive. Dagelijks zijn wij bezig met verschillende
onderdelen van de bedrijfs-voering. Wij zijn ambitieus en constant op

leg te geven wat er zoal tijdens de vaart gebeurd. Menig passagier hecht veel waarde aan het optimale
contact met de piloot. Een volle ballon geeft een massaal gevoel. Ook voor onze piloten is het contact met
u als passagier essentieel om de vaart met plezier uit te voeren.
Dit is een van de belangrijkste aspecten van “de beleving” van een ballonvaart en laat duidelijk zien dat
wij werken in een hoger kwaliteitssegment.

• Ontmoeting op de afspreeklocatie.
• Vervoer naar de opstijglocatie.

zoek naar nieuwe uitdagingen en creatieve mogelijkheden. Ik probeer
mijn medewerkers continue enthousiast te maken en te inspireren.
Een pluspunt is dat we erg fijne mensen hebben hier en we goed

• Champagneluchtdoop, u mag uw glas met

kunnen werken als team.”

opdruk houden.

• Klaarmaken ballon.

• Uitreiking herinneringscertificaat.

• Ballonvaart.

• Vervoer terug naar de afspreeklocatie.

• Inpakken na de landing.

• Onvergetelijke ervaring.

“ De mens voor en na de vaart is prachtig om te zien. Je ziet dat de beleving van de ballonvaart een

Heeft u familie of kennissen die de ballon willen volgen dan kunnen ze dit op eigen gelegenheid doen. Ze

bijzondere indruk maakt op iemand. Dat is waarom wij zoveel voldoening halen uit het varen met

kunnen achter de volgauto van de ballon aanrijden.

Pieter Kooistra
Het Noordelijk Ballonvaartcentrum vaart met ballons waar 2 t/m 10
personen in kunnen waardoor de vaart een persoonlijk karakter krijgt en
dat is niet alleen prettig voor u als passagier maar ook voor de piloot.

mensen. Het is mooi onze passie met hen te delen en deze unieke ervaring mee te geven”.
Ballonvaarten voor minder validen.
Ballonvaarten voor particulieren

*Nieuw* de Rolstoel mand

Ballonvaarten voor particulieren zijn erg populair. Een familielid dat jarig is, een buurman die wel heel

Sinds kort hebben wij als tweede ballonvaartbedrijf in Nederland een zeer speciale mand in ons bezit,

vaak voor u aan het klussen is en er niets voor hoeft of een origineel huwelijksaanzoek. Zomaar een aantal

waardoor rolstoelgebonden personen ook met ons mee de lucht in kunnen. Vaak kunnen minder valide

redenen om een ballonvaart cadeau te geven. Het ticket dat u bij ons kunt kopen is een full colour cadeau-

mensen niet deelnemen aan alle activiteiten. In ons vakgebied kan dat wel en biedt voor ons de mogelijk-

bon die fantastisch is om te geven en simpel is te bestellen. U heeft het ticket de volgende dag in huis.

heid ook deze mensen een unieke ervaring mee te geven.

De weersomstandigheden waaronder wij varen zijn:
Zicht: meer dan 3 kilometer
Bewolking: hoger dan 300 meter
Wind: grondwind minder dan 10 knopen (is bijna 20 km/h) en een vaarwind van minder
dan 20 knopen (is bijna 40 km/h).
Buienkans: minder dan 40%
Er wordt alleen gevaren als wij u een veilige vaart van ongeveer een uur kunnen garanderen.

Ballonvaarten voor bedrijven

Culinaire ballonvaarten.

Het Noordelijk Ballonvaartcentrum voert naast ballonvaarten voor particulieren ook vaak ballonvaarten

Wij zijn trots op onze samenwerking met restaurant ’t Plein in Joure (www.proefdesfeer.nl). Hierdoor kun-

Het Noordelijk Ballonvaartcentrum onderscheidt zich op de volgende punten:

uit voor bedrijven. Ons bedrijf is in staat om voor grote groepen ballonvaarten te verzorgen al dan niet in

nen wij u een culinaire ballonvaart aan bieden. Het programma van de ballonvaart wordt uitgebreid met

• Het meest allround door de verscheidenheid aan activiteiten

combinatie met een arrangement, u kunt het beste hiervoor contact met ons opnemen.

een aperitief en voorgerecht op de opstijglocatie, hoofdgerecht in de ballon. Het eten wordt gegaard boven-

• Optimaal contact tussen piloot en passagiers staat bovenaan

Wij staan u graag te woord.

in de ballon en op de barbecue in de mand, u geniet letterlijk van een diner op het hoogste niveau! Na de

• Dit alleen kan in ballonnen niet groter dan 10 personen

Voor veel bedrijven verzorgt het NBC de exploitatie van een heteluchtballon. Het NBC staat garant voor

landing volgt het nagerecht en een afsluitend drankje.

• Het aanbieden van Rolstoel vaarten voor minder validen

hoogwaardig en technisch zeer goed ballon equipement. U kunt een ballon laten bouwen met uw eigen ont-

• Onze prjizen zijn all inn, (u weet wat u krijgt)

werp of logo en het NBC doet de algehele vaartuitvoering van de ballon. Voor u de mogelijkheid uw perso-

Ballonvaren bij nacht en zonsopkomst.

• Lidmaatschap van het Fryske Gea, Noord Hollands landschap en vereniging van Natuur monumenten

neel te complimenteren of relaties te laten mee varen. Samen een unieke ervaring beleven, schept immers

De zonsopkomst beleven tijden een ballonvaart kan bij het Noordelijk Ballonvaartcentrum. Onze piloten

• Verzorgt materiaal

een band tussen mensen. Daarom is een ballonvaart dé manier. Doordat wij actief zijn op vele ballon mee-

zijn in het bezit van een zg. NQ (Night Qualification).

• U wordt weer gebracht naar de afspreeklocatie in onze eigen volgauto

tings kan ook dit een spectaculaire marketing activiteit zijn.

U stijgt op in het donker ongeveer anderhalf uur voor zonsopkomst en land ongeveer een uur na zonsop-

• De annuleringsverzekering is gratis

Vanwege ons dealerschap en erkend gecertificeerd onderhoudsbedrijf bent u voor de aanschaf en onder-

komst. U hoeft niet bang te zijn dat u niets ziet in het donker, U ziet meer dan u van te voren kunt

• Het Noordelijk Ballonvaartcentrum lid is van de Professionele Ballonvaarders Nederland (PBN),

houd van de ballon bij ons aan het juiste adres. Geïnteresseerd?, neem vrijblijvend contact op met Pieter

bedenken. Passagiers die deze ballonvaart hebben gemaakt omschreven deze vaart als één van de mooiste

Kooistra over de mogelijkheden.

ervaringen die ze ooit hebben meegemaakt.

de KNVVL en het MKB.

Betrouw baar, persoonlijk en creatief ondernemend

