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INDOORKARTEN – LASERGAMEN 

SLOTRACEN – PITSTOPCOMPETITIE 

BOWLEN – GEZELLIG ETEN 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer  

 

Voor u ligt onze complete, nieuwe brochure waarin allerlei mogelijkheden vermeld staan om 

een leuke middag, avond of complete dag bij ons te kunnen beleven! 

 

Omdat wij continue bezig zijn onze activiteiten en arrangementen nog leuker en 

spectaculairder te maken, raden wij u aan om onze website WWW.KART.NL regelmatig te 

checken. Zo blijft u op de hoogte van onze bezigheden. 

 

Buiten de arrangementen die u bij ons kunt reserveren zijn de activiteiten ook los te boeken of 

u kunt aan onze arrangementen activiteiten toevoegen. 

U mag natuurlijk ook zelf een arrangement samenstellen en daar helpen onze gespecialiseerde 

activiteiten begeleiders u graag bij. 

De losse prijzen van enkele activiteiten die wij u bieden zijn; 

 

* 1 sessie Karten (12 minuten)   € 15,00 p.p. 

*  1 sessie Lasergamen    €   8,50  p.p. ( extra sessie € 6,50 p.p.) 

 

* Bowlen op computergestuurde baan v.a. € 20,00 per baan per uur 

 

Als u bij ons boekt bent u verzekerd van een leuke avond of dag met goed onderhouden 

materiaal en professionele volledige begeleiding van ervaren instructeurs. 

Onze karts zijn voorzien van gordels en stuurbekrachtiging en de kartbaan behoort tot de 

veiligste kartbanen van Europa, want veiligheid staat in ons Indoor Kart & Partycentrum 

bovenaan. 

 

Wij hopen u met deze brochure voldoende informatie te hebben gegeven, maar heeft u nog 

vragen of suggesties vernemen wij dat uiteraard graag van u. U kunt ons dagelijks telefonisch 

bereiken van 10.00 uur t/m 22.00 uur voor al uw vragen of reserveringen. 

Mocht u nog niet eerder bij ons zijn geweest, willen wij u graag uitnodigen voor een 

rondleiding in ons spectaculaire Race centrum. 

  

Met sportieve groeten, 

 

GO-KART-IN bv. 
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Karten: 
Op onze spectaculaire indoorkartbaan met fly-over, kombocht en drive-under 
kunt u zelf de sensatie en spanning van het racen beleven.  
Helmen, kluisjes, overalls en ribprotectors zijn bij het karten inbegrepen. 
Na afloop krijgt u de tijden die u heeft gereden op papier van ons mee en  
U kunt daarop niet alleen al uw ronden en de snelste rondetijd zien, maar ook 
de snelste tijden van de dag staan hierop vermeld. 

 

Lasergame: 
Lasergame is een spel voor de echte “Warrior “en wie het eenmaal heeft 
gedaan is totaal verslaafd. In de donkere gangen en spectaculaire ruimte van 
onze arena is het de bedoeling om de tegenstander uit te schakelen en zoveel 
mogelijk punten te verdienen. Met ultramodern materiaal moet je de 
tegenstander raken en verdien je punten, maar wordt je geraakt gaan er 
punten af. Dus stippel je tactiek uit en stap in de spannende wereld die 
"Lasergame" heet! 

 

Slotracen: 
Op gedetailleerde modelracebanen wordt er gestreden voor de eerste plaats. 
De deelnemers staan langs de baan en sturen met handbediening de wagens 
over de baan. Concentratie is vereist. 
Wij beschikken over een race baan (snelheid) en een rally baan 
(behendigheid). De instructeur voorziet de race van commentaar en op het 
scorebord kunnen de tijden worden bijgehouden. 

 
Pitstopcompetitie: 

Net zoals bij de Formule I wordt er een echte pitstopcompetitie nagebootst. 
Met professioneel luchtgereedschap moeten u zo snel mogelijk de wielen van 
een Formule auto wisselen. De klok loopt! 
 

Segway: 
Weet u hoe mooi en veelzijdig Dordrecht is? Elektrisch zoevend door het 
historische mooie Dordrecht, met zijn panden, straatjes en grachtenstelsel. 
Kortom, genoeg te zien en omdat u hoog staat en goed wendbaar bent ziet u 
nog veel meer! 
U maakt een route vanaf de Merwehal langs de Wantij richting Villa Augustus 
en hierna het centrum van Dordrecht in. Deze route is ongeveer 15 km. 
Geschikt voor jong en oud (v.a. 16 jaar), een activiteit voor 3 generaties! 

 
Overige: 

In de Merwehal zijn 16 moderne computergestuurde Bowlingbanen aanwezig 
en op zaterdag avond v.a. 21.00 uur is er Discobowlen. 
Er kunnen maximaal 6 personen per baan per uur spelen. 
Prijs per baan   ma t/m vrij tot 18.00 uur € 20,00 per uur 

     ma t/m vrij na 18.00 uur € 22,50 per uur 
     zaterdag & zondag  € 25,00 per uur 
 
 

Combineer uw vergadering met ontspanning, teambuilding, lunch of diner! 
Informeer naar de mogelijkheden!! 
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Private Heat 
 

 De kartbaan exclusief voor uw gezelschap, dus zonder “vreemde” rijders. 
 

    € 170,=  per heat ( 12 minuten, maximaal 12 deelnemers) 
 

Grand Prix Race  
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 Een vrije training om de baan te verkennen 
 Een kwalificatietraining op snelste rondetijd 
 De finalerace met F1 start! ( 12 snelste deelnemers ) 
 Medailles ( 1e, 2e, 3e plaats) voor de prijsuitreiking 

 
10 – 45 deelnemers   € 43,= incl. b.t.w. p.p. 
46 – meer deelnemers   € 40,= incl. b.t.w.  p.p. 
V.a. 10 personen heeft u de kartbaan voor uw groep alleen. 
Op zondag t/m donderdag krijgt u 10% korting op dit arrangement. 
 

Formule I Race  
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 Een vrije training om de baan te verkennen 
 Een kwalificatietraining op snelste rondetijd 
 Een race op gemiddelde tijd 
 De finalerace met F1 start! ( 12 snelste deelnemers ) 
 Medailles ( 1e, 2e, 3e plaats) voor de prijsuitreiking 
 
10 – 45 deelnemers € 56,= incl. b.t.w. p.p. 
46 – meer deelnemers € 53,= incl. b.t.w. p.p. 
v.a. 10 personen heeft u de kartbaan voor uw groep alleen. 
Op zondag t/m donderdag krijgt u 10% korting op dit arrangement. 
 

Endurance Race 
 

De Endurance race wordt met maximaal 12 teams gereden en is goed voor de 
teamgeest en teambuilding binnen de groep. De bedoeling is om per team zoveel 
mogelijk rondes te rijden en dat team is de winnaar. 
Na de race vindt er een prijsuitreiking plaats met finale bekers voor de 1e, 2e en 3e 
plaats 
 
Kosten ongeacht het aantal deelnemers bedraagt € 827,50 per uur incl. b.t.w.  
Op zondag krijgt u 10% korting op dit arrangement. 
 
Bij al onze arrangementen krijgt u volledige begeleiding en ook het gebruik van 
helmen,kluisjes, overalls en ribprotectie zijn bij de prijs inbegrepen. 

 
Voor de prijsuitreiking kunt u diverse soorten bekersets incl. inscriptie 
bestellen. Bekersets zijn verkrijgbaar vanaf € 30,- per set (1e, 2e, 3e plaats) 
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Private Laser 

 
 Instructie over het Lasergamen 
 1 sessie Lasergamen ( 15 minuten) 
 Arena Exclusief voor uw gezelschap gereserveerd ( max. 20 personen) 
 

Kosten :   € 161,50 incl.  b.t.w.  
Elke volgende game: € 123,50 incl.  b.t.w.   

 
Laser Shoot Arrangement 

 
 Instructie over het Lasergamen 
 1 sessie Lasergamen ( 15 minuten) 
 Slotracen 
 Pitstopcompetitie 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 18,50 incl.  b.t.w. per persoon  
   Fun met een lasergun!!! 

 
Williams Arrangement 

 
 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek  
 1 sessie karten ( 12 minuten )  
 Slotracen 
 Pitstopcompetitie 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 23,50 incl.  b.t.w. per persoon  
   Spanning en sensatie in drie dimensies !! 

 
Shoot ‘n Food Arrangement 

 
 Instructie over het Lasergamen  
 2 sessies lasergamen ( 15 minuten per sessie)  
 Satéschotel met salade en frites 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 26,-  incl.  b.t.w. per persoon  
   Fun & food in 1 arrangement !! 
 
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt, bedraagt de 
meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info. 
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Bowl, Shoot ‘n Food Arrangement 
 

 Instructie over het Lasergamen  
 1sessie lasergamen ( 15 minuten per sessie)  
 1 uur bowlen 
 Satéschotel met salade en frites 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 26,-  incl.  b.t.w. per persoon  
   Fun & food in 1 arrangement !! 
 
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt, bedraagt de 
meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info. 

 
 

Bowl, Drive ’n Diner Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek  
 1 sessie karten ( 12 minuten per sessie )  
 1 uur bowlen 
 Satéschotel met salade en frites 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 32,50  incl.  b.t.w. per persoon  
   Fast, Fun & Food in 1 arrangement !! 
 
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt, bedraagt de 
meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info. 

 
 

Drive ’n Diner Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek  
 2 sessies karten ( 12 minuten per sessie )  
 Satéschotel met salade en frites 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen 
 

Kosten :  € 39,-  incl.  b.t.w. per persoon  
   Fast & Food in 1 arrangement !! 
 
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt, bedraagt de 
meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info. 
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Drive, Shoot & Diner Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek  
 1 sessie karten ( 12 minuten )  
 1 sessie lasergamen 
 Satéschotel met salade en frites 
 Volledige begeleiding 
 V.a. 4 personen, tot 20 personen 
 

Kosten :  € 32,50 incl.  b.t.w. per persoon  
   Fun & food in 1 arrangement !! 
 
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt, bedraagt de 
meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info. 
 
 

Monte Carlo Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 2 kartsessies ( 2x 12 minuten ) 
 Instructie Lasergame 
 Lasergamen ( 2 sessies ) 
 Oosters buffet of onbeperkt barbecuen of            
      onbeperkt tafelgrillen 
 Vanaf 4 personen 

 
Kosten:     € 59,- incl. b.t.w. p.p. 
 
Kosten met sateschotel ipv buffet  € 51,- p.p.  
Kosten zonder diner € 43,- p.p. 
 
Bij al onze arrangementen krijgt u volledige begeleiding en ook het gebruik van helmen, 

kluisjes, overalls en ribprotectie zijn bij de prijs inbegrepen. 
 

 

GO-KART-IN Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 Een vrije training om de baan te verkennen 
 Een kwalificatietraining op snelste rondetijd 
 De finalerace met F1 start! ( 12 snelste deelnemers ) 
 Set medailles voor de prijsuitreiking 
 Oosters buffet of onbeperkt barbecueën of             
      onbeperkt tafelgrillen 
 V.a. 10 personen 

 
Kosten:    € 63,- incl. b.t.w. p.p. 
 
Kosten met sateschotel ipv buffet  € 52,50 p.p. 
    
Op zondag t/m donderdag krijgt u op dit arrangement 10% korting 
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McLaren Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 1 sessie karten ( 12 minuten ) 
 Instructie Lasergame 
 Lasergamen 
 Slotracen 
 Pitstopcompetitie 
 Volledige begeleiding van ervaren instructeurs 
 Oosters buffet of onbeperkt barbecueën of            
      onbeperkt tafelgrillen 

 
Kosten:   € 51,50 incl.  b.t.w. p.p. 
 
Kosten zonder diner € 32,- p.p. 
 

 
Extra sessie karten bij dit arrangement kost € 11,- p.p. incl. b.t.w. 
Op zondag krijgt u op dit arrangement 10% korting 
 
   

Ferrari All-in Arrangement 
 

 Instructie over de karts, het circuit en rijtechniek 
 1 sessie karten ( 12 minuten ) 
 Instructie Lasergamen  
 Lasergamen 
 Slotracen 
 Pitstopcompetitie 
 Volledige begeleiding van ervaren instructeurs 
 Oosters Buffet of 
 Onbeperkt Barbecueën of onbeperkt Tafelgrillen  
 Uitkoop dranken Hollandse Bar gedurende 5 uur 

( koffie, thee, frisdranken ( geen energydrinks), tapbier, malt en wijn ) 
 

 
Kosten     : € 69,-  incl.  b.t.w. per persoon 
 
Extra sessie karten bij dit arrangement kost € 11,- p.p. incl. b.t.w. 
        

Bij al onze arrangementen krijgt u volledige begeleiding en ook het gebruik van 
helmen,kluisjes, overalls en ribprotectie zijn bij de prijs inbegrepen. 

 
Voor de prijsuitreiking kunt u diverse soorten bekersets incl. inscriptie 
bestellen. Bekersets zijn verkrijgbaar vanaf € 30,- per set (1e, 2e, 3e plaats) 

 
 

Prijzen zijn incl. b.t.w. en excl. dranken, tenzij anders vermeld. 
 
Indien u zelf een arrangement wilt samenstellen, dan kan dit uiteraard. Wij adviseren 
u hier graag bij. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 078 616 616 4 
of via email; info@kart.nl 
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Vrijgezellen Arrangementen 
 
Verras de Bruid / Bruidegom met een gevarieerd programma en het wordt zeker een 
groot succes. Kom met minimaal 5 deelnemers en de vrijgezel ( in totaal dus met 
minimaal 6 personen) dan hoeft u voor de vrijgezel niet te betalen! Komt u met 
minder dan 6 personen, dan wordt de vrijgezel wel doorberekend. 
 

Vrijgezellenarrangement 1 
 

 voor de vrijgezel is er een “ Special Tour " 

 1 sessie Karten 

 2 sessies Lasergamen 

 Slotracen 

 Pitstopcompetitie 

 Sateschotel met frites en salade 
 

Het bovenstaande arrangement bedraagt € 48,- incl. b.t.w. per persoon. 
 

Vrijgezellenarrangement 2 
 

 voor de vrijgezel is er een “ Special Tour " 

 2 sessies Karten 

 1 sessie Lasergamen 

 Slotracen 

 Pitstopcompetitie 

 Sateschotel met frites en salade 
 

Het bovenstaande arrangement bedraagt € 52,- incl. b.t.w. per persoon.     
 

Vrijgezellenarrangement 3 
 

 voor de vrijgezel is er een “ Special Tour " 

 1 sessie Karten 

 1 sessie Lasergamen 

 Segwaytour 1,5 uur ( maximaal 10 personen per tour ) 

 Sateschotel met frites en salade 
 

Het bovenstaande arrangement bedraagt € 62,50 incl. b.t.w. per persoon. 
 

  
Indien u i.p.v. de satéschotel een buffet, barbecue of tafelgrillen wilt,  

 bedraagt de meerprijs € 10,00 p.p. Check de eetmogelijkheden voor meer info 
 

 
Indien u zelf een arrangement wilt samenstellen, dan kan dit uiteraard. Wij adviseren 
u hier graag bij. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 078 616 616 4 
of via email; info@kart.nl 
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Segway Rijden 

 
 

Weet u hoe mooi en veelzijdig Dordrecht is? Elektrisch zoevend door het 
 historische mooie Dordrecht, met zijn panden, straatjes en grachtenstelsel. 
 Kortom, genoeg te zien en omdat u hoog staat en goed wendbaar bent ziet u 
 nog veel meer! 
 U maakt onder begeleiding van een gids een route vanaf de Merwehal langs 
 de Wantij richting Villa Augustus  en hierna het centrum van Dordrecht in. 
 Deze route is ongeveer 15 km. 
 Kom met vrienden, collega’s of familie naar Dordrecht Segway! Geschikt voor 
 jong en oud (v.a. 16 jaar), een activiteit voor 3 generaties! 
  
 

 

Segway 1 
 

 Segwaytour 1,5 uur ( excl. instructies ) 
 

Kosten : € 37,50  p.p. incl. b.t.w.  
 

Segway 2 
 

 Segwaytour 1,5 uur ( excl. instructies ) 

 Koffie met Dordtse specialiteit 
 
Kosten : € 42,50 p.p. incl. b.t.w. 
        

Segway 3 
 

 Segwaytour 1,5 uur ( excl. instructies ) 

 Sateschotel met frites en salade 
 
Kosten : € 47,50 p.p. incl. b.t.w. 

 

 
Segway 4 

 

 Segwaytour 1,5 uur ( excl. instructies ) 

 Onbeperkt tafelgrillen of tafelbarbecueën 
 
Kosten : € 55,- p.p. incl. b.t.w. 
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Eetmogelijkheden 

 
 

Sateschotel 
Portie malse kipsate met salade, frites en stokbrood. 
 

           Kosten : € 13,50 p.p. incl. b.t.w. 

 
Oosters Buffet 

Tomatensoep, Babi Pangang ( gegrild varkensvlees in zoetzure saus ), 
Daging Roedjak (pittig gesmoord rundvlees) Kip Gon Boa ( hete kip gefileerd),  
Foe Yong Hai ( eigerecht met ham en groente ), Pisang Goreng ( gebakken 
banaan ), Sate, Kerry Ko (pittige kerry envelopjes), Hete Bami, Nasi, Atjar, 
Pinda’s, Sambal, Kroepoek. 
 
Kosten : € 20,-  p.p. incl. b.t.w. v.a. 10 personen(vegetarisch op aanvraag mogelijk) 

 

 

Barbecue (onbeperkt) 
Diverse soorten vlees van de Barbecue, saladebuffet, frites, stokbrood, 
kruidenboter en diverse sauzen. 
 
Vanaf 4 personen ( tot 15 pers. tafelbarbecue, vanaf 15 pers. grote barbecue) 

 
Kosten : € 23,- p.p. incl. b.t.w. (vegetarisch op aanvraag mogelijk) 
        

Tafelgrillen (onbeperkt) 
Diverse soorten vlees, salades, frites, stokbrood, kruidenboter en diverse 
sauzen. Gezellig grillen aan tafel! 
 
Vanaf 4 personen 
 
Kosten : € 23,- p.p. incl. b.t.w. (vegetarisch op aanvraag mogelijk) 

 

 
Grand buffet 

Koud; Patéschotel, huzarensalade, zalmsalade, Russische salade, 
kipkerriesalade, gerookte zalm, gerookte paling, Ardenner ham met meloen en 
vleeswarenschotel.  
 
Warm; Saté, warme beenham, Gehaktballetjes in saus, Witte Rijst, 
aardappelkroketjes, stokbrood met kruidenboter. 
 
Kosten : € 29,- incl. b.t.w. per persoon vanaf 25 personen  
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Formule I Buffet 

Soep, diverse vleeswaren, Filet American, Jonge Kaas, Zoetwaren, Kroket, 
Boter, Aardappelsalade, diverse broodsoorten en luxe broodjes. 
 
Kosten : € 15,-  incl. b.t.w. per persoon vanaf 15 personen 
  
 

Finishing Touch 
  

IJscoupe: € 4,25 p.p. incl. b.t.w. 
  
 Dessertbuffet; 
 Diverse soorten bavarois, ijstaarten, fruitsalade, soesjes en slagroom 
 De feestelijke finishing touch! 
 
 Kosten: € 6,50 incl. b.t.w. per persoon vanaf 10 personen  
 

 
 
 
Eventuele andere buffetten v.a. 25 personen zijn in overleg mogelijk. 
Dieetwensen etc. mogelijk in overleg! 

 
 
 
 
 
 
 

Zijn er nog vragen of suggesties over onze arrangementen bel dan naar; 
 

078 – 616 616 4 
 

Of bekijk onze website www.kart.nl 
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