
 

 

 

 
Welkom bij simpools!  
In 2020 creëerde Sim het eerste simpools zwembad. Dit viel bij zoveel mensen in de smaak 

viel dat we dit unieke concept heel graag met jullie willen delen. Onze missie is dan ook om 

modern en betaalbaar zwemplezier voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken! In deze 

brochure vindt u info over ons verhaal en ons aanbod, alsook een detailoverzicht van 

mogelijkheden, afmetingen en prijzen!  

 



 

 

 

 
Het verhaal 
 Het verhaal begint bij een gezin dat reeds jaren op zoek was naar de perfecte zwembadbeleving 
maar dit niet kon vinden. Modern en betaalbaar zwemmen leek een onmogelijke combinatie. Het 
combineren van kwalitatieve bovengrondse opzetzwembaden met een aansluitend terras vormde 
een oplossing voor dit probleem en zorgde dan ook voor de oprichting van simpools in augustus 
2020! 

   

Na de eerste succesvolle plaatsingen duurde het niet lang voor simpools bekroond werd met 
enkele prijzen. Zo sleepten we de eerste prijs voor innovatief ondernemerschap in de wacht van 
de Bertjes. Terwijl de vraag en de media-aandacht toenam, werd onze oprichter bekroond met de 
prijs van Gentse student-ondernemer van het jaar. 

 



 

 

 

 

Nu was de bal echt aan het rollen. Televisie-uitzendingen, radio-interviews, publicaties 
in magazines en kranten zorgden voor een torenhoge vraag naar onze simpools zwembaden. 
Ondanks nog geen jaar actief te zijn, konden we de aanvragen amper bijhouden, laat staan 
beantwoorden.  

           

Met een druk en succesvol seizoen achter de rug maar met een grote onbeantwoorde vraag naar 
onze zwembaden, kijken we er naar uit om volgend seizoen nog meer mensen gelukkig te maken 
met een simpools zwembad en daarom kondigen we ook de lancering van onze DIY 
bouwpakketten aan, waarover later meer. Om zoveel mogelijk families volgend jaar blij te kunnen 
maken, dienen we nu uiteraard de nodige stappen te zetten en stellen we dus ook onze 
vernieuwde brochure voor. 

             



 

 

 

 
Waarom voor simpools kiezen? 

 

!"Modern en betaalbaar zwemmen 

!"Meer dan alleen zwemplezier: beleving in eigen tuin met terras, lounge/bar, … 

!"Geen bouwvergunning, geen graaf-en bouwwerken, snelle plaatsing! 

!"Technische ruimte verwerkt in het terras: toegankelijk met deurtjes, geen rommel meer! 

!"Totaalpakket van a tot z mogelijk  

!"Klantvriendelijkheid: nieuwsbrieven met tips & tricks - youtube videos - afterservice 

!"Simpools community: Facebook groep - Instagram 

!"Mogelijkheid tot DIY bouwpakket, inclusief bouwplan en instructievideo 

!"Simpel in concept en onderhoud 

!"Niet per definitie permanent – meeneembaar bij verhuis! 

!"Slim terras laat een vervanging van het zwembad op termijn toe 

!"Innovatief Belgisch product, bekroond met meerdere prijzen  

!"Betrouwbaar eigen team - persoonlijk contact 
 

 



 

 

 

 

Wat bieden we aan? 
Momenteel bieden we 2 versies aan : ‘Sim Slim’ (de standaard) & ‘Sim Supreme’  (de grotere 
broer) in 2 verschillende hippe modellen: het bar model en het lounge model. 

- Sim Slim: bad van 5,49m x 2,74m met terras van 6,70m x 4,45m op 1,45m hoog 
- Sim Supreme: bad van 7,32m x 3,66m met terras van 8,70m x 5,50m op 1,45m hoog 

Lounge model 

  

Met ons ‘lounge model’ kan u niet alleen genieten van het water maar wordt chillen en relaxen aan 
het zwembad zeker een dagelijkse gewoonte! Het bovengrondse terras biedt tal van 
mogelijkheden, incl een plaats voor elektronica en andere in de toegankelijke opbergruimte. 

     



 

 

 

 

 

Bar model 
 

 

  

 

Met ons ‘bar model’ kan u zowel in als uit het zwembad genieten van een verfrissend drankje! Met 
een barhoogte van 125 cm vormt is deze zowel geschikt om aan te staan als om aan te zitten met 
de juiste barkrukken. Het bovengrondse terras nodigt uit tot hemels relaxen en alle elektronica en 
toebehoren bergt u netjes op in de toegankelijke opbergruimte!  

     



 

 

 

Nieuw! 

Sim Spa: Lounge model  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ook in de wereld van de jacuzzi's betaal je al snel veel geld om van een modern product te 
genieten. Ook hier lijkt het combineren van een bestaand product met een Simpools terras een 
oplossing te bieden. Na het lanceren van een rondvraag merkten we dan ook dat er eveneens een 
grote vraag is naar moderne betaalbare jacuzzi's. We stellen u dan ook met veel plezier de 
lancering van ons nieuwste product voor: de ‘Sim Spa’, een hypermoderne betaalbare jacuzzi 
waarin ontspannen een koud kunstje wordt! Daarnaast geniet je ook van de voordelen van het 
strakke terras in kunststof platen en de geïntegreerde lounge.  

Hou de website en onze sociale media in de gaten voor de lancering! 

 



 

 

 

Catalogus 
Prijzen zijn exclusief btw (21%) & excl. transportkost die afhankelijk is van de locatie.  

 

TYPE  MOGELIJKHEDEN                   Lounge                Bar 

Slim Sim  
Bad: 5,49 x 2,74m  
Terras: 6,7 x 4,45m  
 
Hoogte: 1,45m 

Bouwpakket 1:  
= skelet* 
Indien u al over het 
bad beschikt en zelf 
materiaal voor de 
afwerking voorziet. 

€ 3.999 

 

€ 4.299 

 

 
Bouwpakket 2:  
= zwembad** + 
skelet  
Indien u zelf 
materiaal voor de 
afwerking voorziet. 

€ 4.699  

 

€ 4.999 

 

 Bouwpakket 3:   
= skelet + hout  
bekleding*** 
Indien u al over het 
bad beschikt 

€ 6.299 

 

€ 6.799 

 

 Bouwpakket 4: 
= zwembad + 
skelet + hout 
bekleding 

€ 6.999  
 

 

€ 7.499 
 

 

 Plaatsing  
Volledige installatie 
door Simpools team 
op 3 dagen 

+ € 2.999 + € 3.499 



 

 

 

TYPE  MOGELIJKHEDEN                   Lounge                Bar 

Supreme Sim  
Bad: 7,32 x 3,66m  
Terras: 8,7 x 5,5m  
 
Hoogte: 1,45m 

 

Bouwpakket 5: 
Voor deze grootte is 
momenteel nog geen 
DIY beschikbaar en is 
onderstaande 
plaatsing dus nodig 

€ 8.999 
 

 

€ 9.499 
 

 

 Plaatsing en  
installatie  
Volledige installatie 
door Simpools team 
op 3 dagen 

 

+ € 3.999 

 

+ € 4.499 

 
 

* Skelet van gedrenkt cls hout, alsook vijzen, grondtegels, betonplexplaten voor afwatering.  
** Bad met metalen frame en een 3 lagige liner uit gerasterd polyester, incl filter, circulatiepomp ,trap en andere 
benodigdheden. 
*** Geïmpregneerd kwaliteit grenenhout met een anti-slip profiel. 
 
 

Spa Sim  
Jacuzzi: 2 x 2m  
Terras: 3 x 2,5m 
 
Hoogte: 0,75m 

Bouwpakket 2:  
= jacuzzi + 
omkadering + 
bekleding****  
 

            Coming soon   n.v.t. 

 
 
**** Eenvoudige bekleding met kunststofplaten die voorgezaagd  en voorgeboord zijn. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Om ervoor te zorgen dat u alles in huis hebt om onmiddellijk volop te genieten, kan u 
geheel vrijblijvend ook terecht bij ons voor de aankoop van een aantal opties. Voor meer info en 
foto’s van deze accessoires kan u op onze site terecht. De hieronder vermelde prijzen zijn 
opnieuw exclusief btw (21%).  

 

 Slim Sim  Supreme Sim 

Zwembadtoebehoren   

Afdeksysteem  
Pvc zeil met stalen 
frames en handig 
oprolsysteem  

            € 599 

 

            € 899 

 

Zwembadrobot               € 329                 € 329 

Glas filtratie media € 29 € 29 

Skimmer  
Aaanzuigen 
oppervlakkig vuil, … 

€ 39 € 39 

Onderhoudsset  
Schepnet, stofzuiger, … 

€ 49 € 49 

Warmtepomp  
Slimme inverter, 
ecologischer 

€ 1.199 
(7 kilowatt)  
 

€ 1.499 
(9 kilowatt)  
 

Bypass  
Essentieel bij 
warmtepomp  

€ 149  € 149  

Zwemrekker + 
bevestigingsringen 
Eindeloos zwemplezier 

€ 39  € 49  

pH/Cl meter  € 19  € 19  



 

 

 

Design   

Sfeerverlichting  
Op zonne-energie  

€ 59  
(8 stuks)  

€ 79  
(12 stuks)  

Loungekussen op 
maat            
Outdoorproof  

 
binnenkort verkrijgbaar  

 
binnenkort verkrijgbaar  

Barkrukken  
 

binnenkort verkrijgbaar  
 

binnenkort verkrijgbaar  

 Constructie extra   

Afwatering 
opbergruimte 
Betonplex platen 

inbegrepen inbegrepen 

Veiligheidspoortje aan 
trap  
Volledige afsluiting 
van terras voor 
dieren/kinderen 
(niet mogelijk in DIY 
pakket) 

€ 499 € 799 

Bodemplaat in 
stabilisé  
Bij aflopend terrein, 
incl graven/afvoeren 
grond + wachtbuis 

€ 2.999 € 3.799 



 

 

 

 

Hoe werken wij? 
Interesse: Wij bezorgen u de brochure en andere gevraagde info. De meest gestelde vragen kan 
u beantwoord terugvinden onder de rubriek ‘FAQ’ op onze website. 

Checklist met foto’s locatie: Bij verdere interesse vragen wij u om de checklist in te vullen en 
deze, samen met enkele foto’s van de locatie, door te sturen naar: simpools.be@gmail.com       
Er worden in principe geen plaatsbezoeken gedaan, tenzij een bodemplaat nodig is.  

Opmaak offerte: Na ontvangst van de checklist en de foto’s bezorgen wij u een offerte die al uw 
wensen betrekt. 

Voorschot 50%: indien u een bestelling wenst te plaatsen vragen wij u een voorschot van 50 
procent om de productie te kunnen opstarten en het project voor u in te plannen. 

Inplanning plaatsing of levering DIY pakket: in samenspraak met u plannen wij de levering van 
uw DIY-pakket of de plaatsing van uw Simpool of Sim Spa. Het plaatsingsteam start eind 
februari 2022 met de eerste werkzaamheden.  

DIY vs plaatsing 

DIY 

Om een antwoord te bieden op de grote vraag richten trachten we zo veel mogelijk met de DIY 
bouwpakketten te werken.  

Wij Vlamingen zijn gek op DIY projecten en daar willen wij graag aan tegemoet komen. Ook 
kregen we eerder de opmerking van mensen dat ze “dit concept ook konden bouwen”. Dit 
maken wij vandaag mogelijk! Tegen een scherpe prijs bezorgen wij u alle onderdelen, alsook een 
duidelijke handleiding en een heldere instructievideo om uw eigen simpools zwembad te 
bouwen. 



 

 

 

 

Een DIY bouwpakket omvat: 

"

!"Eenvoudig en duidelijk geplastificeerd bouwplan 

!"Zwembad met alle toebehoren (filter, circulatiepomp, grondzeil, etc) 

!"Houten skelet voorgezaagd tot op de millimeter. 

!"Het nodige hout om het terras te leggen en het skelet af te werken 

!"Alle benodigde schroeven voor zowel samenzetten skelet als terras 

!"Betonplex platen voorgezaagd voor afwatering van technische ruimte 

!"Betontegels voor een stabiele ondergrond 

!"Isolatielaag voor het zwembad 

!"Instructievideo 

  

 



 

 

 

 

Plaatsing 

Indien u toch op ons team wenst te rekenen voor de installatie en plaatsing van uw Simpools 
zwembad dan kan u in de catalogus de prijs hiervoor terugvinden, alsook een foto van 2 
enthousiaste crew leden hieronder. 

 

Tot binnenkort! 
We wensen u te bedanken voor de interesse in Simpools. Gezien de grote vraag en het feit dat 
we mogelijks ook in 2022 niet iedereen zullen kunnen helpen, adviseren we snel contact op te 
nemen bij interesse. 

Hoe? 

Bezorg ons een ingevulde checklist + enkele foto’s via simpools.be@gmail.com 

PS: voor meer info of sfeerbeelden kan je eveneens op onze sociale media terecht! 

 

Spetterende groeten en hopelijk tot binnenkort! 

Sim Vanlangenhove en team simpools 


