Inventaris Indoor Speelparadijs Dolle Pret wordt geveild
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Geïnteresseerden kunnen de items bezichtigen tijdens de kijkdag op vrijdag 12 februari 2021 van 9:00 uur tot
12:00 uur. Meebieden kan tot en met maandag 15 februari 2021, de veiling sluit vanaf 16:00 uur.
Ruim 18 jaar lang was kinderspeelparadijs Dolle Pret aan de Noordhoek in Almelo een van de grootste
indoorspeeltuinen van Europa. De enorme publiekstrekker was een begrip in de regio. Vele ouders bezochten
het speelparadijs met hun kinderen voor kinderfeestjes en urenlang speelplezier.

Uit met de pret
Maar door corona is het nu uit met de pret voor Dolle Pret. Het bedrijf is vlak voor Kerst door de rechtbank in
Almelo failliet verklaard. De eigenaresse vertelt aan het AD dat ze door de verplichte sluiting en het gebrek aan
inkomsten geen andere keuze had dan zelf de stekker uit het Almelose speelparadijs te trekken. Maar wel ‘met
bloedend hart’.

Speeltoestellen, attracties en inventaris in veiling

De complete inventaris van het failliete speelparadijs wordt online geveild, verdeeld over 580 kavels.
Op de vele attracties en speeltoestellen – onder meer een rodelbaan, een spookhuis, diverse springkussens en
een klimvulkaan – kan online geboden worden. Ook trampolines, glijbanen en zelfs een kabelbaan verschijnen
onder de digitale hamer.
Naast de speeltoestellen wordt ook de horeca apparatuur geveild, waaronder combisteamers, een bakwand en
koel- en vriesapparatuur. Ook kan geboden worden op een complete bar met tapinstallatie, (tuin-)meubilair,
decoratiemateriaal, serviesgoed, keukenbenodigdheden, diverse buffettafels en meer.

Kijkdag
Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de kavels te bezichtigen tijdens de kijkdag op vrijdag 12 februari
2021 van 09:00 uur tot 12:00 uur. Adres: Noordbroek 2, 7604 BL te Almelo.

Bieden
De online faillissementsveiling van de volledige inventaris van speelparadijs Dolle Pret sluit op maandag 15
februari 2021 vanaf 16:00 uur. Klik hier voor meer informatie over de veiling en om alle kavels online te
bekijken.
Meer informatie: www.bva-auctions.com/nl/auction/index/53843
Zie ook: Eerste indoorattracties beginnen om te vallen
Redactie
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