
 

 

 

 

 

 

 

DE WINSTGEVENDHEID VAN EEN PADELBAAN 

Het verschil in het runnen van een tennisbaan en een padelebaan is erg belangrijk. 

Bij tennis wordt 90% van de wedstrijden in singles gespeeld. In het padel daarentegen wordt 90% van de 
wedstrijden in het dubbelspel gespeeld. Dit betekent uiteraard dat de recepten op een padelbaan twee 
keer zo hoog zijn als op een tennisbaan. 

 

Bovendien kan men gemiddeld twee padelbanen op een tennisbaan plaatsen. Een korte berekening laat 
vervolgens zien dat de opbrengst per oppervlakte opnieuw verdubbelt. Twee padelbanen in plaats van een 
tennisbaan brengT vier keer meer winst. 

Het feit dat de padel op een half gesloten baan wordt gespeeld door de glazen muren en het hek, is deze 
sport ook minder afhankelijk van het weer dan tennis. 

https://europadel66.com/wp-content/uploads/2019/11/winstgevendheid-padel-1.pdf


 

De grond is van kunstgras gevuld met zand dat regen absorbeert, zelfs als het slecht is in de herfst of lente, 
kun je altijd een padelwedstrijd spelen. Het padelseizoen is langer dan het outdoor tennisseizoen. In de 
praktijk wordt de padel het hele jaar door gespeeld. 

Bovendien trekt het padel een nieuw publiek aan. Met andere woorden, de tennisclub die in een of meer 
padelbanen investeert, zal goed worden geïnspireerd. De ervaring van de tennisclubs die de sprong 
hebben gemaakt, leert ons dat ongeveer de helft van de padelspelers nog geen lid van de club was. 

In de praktijk zal er een mix zijn tussen clubspelers en externe spelers, en de inkomsten gegenereerd door 
een padelbaan zullen variëren tussen 25.000 en 40.000 euro per jaar. 

De installatie van een of meer padelbanen moet daarom worden beschouwd als een investering. 
Winstgevendheid is verzekerd vanaf de eerste dag. 

 

HOE PADEL-SPELERS EN RENDEMENT VINDEN 

IN DE INVESTERING VAN DE PADELBAAN? 

Er zijn veel manieren waarop we u kunnen helpen om klanten te vinden. 

U kunt per e-mail contact met ons opnemen voor een gepersonaliseerde offerte en een 
winstgevendheidsonderzoek: 

europadel66@gmail.com of per telefoon +33 (0)6 14 83 67 45 

 

Tot binnenkort op een padelbaan! 
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