
Tuday Sports Heemstede is dé specialist op wintersportgebied en wij helpen u graag op 
weg. Onze shop bestaat inmiddels zes jaar en onze medewerkers hebben tientallen jaren 
wintersportervaring. Wij leveren zowel producten als diensten, van kinderski’s tot complete 
ski service of -verhuur. Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.tudaysports.nl. 

In onze gezellige wintersport shop krijgt u volop advies over materiaalkeuze, aanschaf, huur, 
kindergroeiplan, huurkoop van zowel nieuw, jong gebruikt en ex-rental materiaal. Onze slogan 
hierin luidt ‘voor elk budget een oplossing’.
RenTuday voordelig huren, is onze verhuurtak. Altijd goed passende nieuwe materialen tegen 
voordelige prijzen. U kunt bij ons voor een dag, weekend of  week huren. En bevalt uw ge-
huurde materiaal, dan kunt u tegen een gereduceerd tarief het materiaal van ons overnemen. 
Op en top flexibel.
Naast een goed advies bieden wij u ook ski service en onderhoud. Service, reparaties en on-
derhoud aan ski’s, snowboards en schoenen doen wij vakkundig en snel. In onze webshop kunt 
u online shoppen, bestellen, laten bezorgen of zelf ophalen. Wij leveren snel, tegen gunstige 
prijzen en zijn trots op onze naam en werkwijze.
Wij hopen u snel een keer te mogen begroeten, online of in de shop. In het winterseizoen zijn 
wij aanwezig van dinsdag t/m zaterdag. De koopzondagen vindt u op onze website. 
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TURNER - Dutch Designed Ski’s
Straight is boring….. 

Tuday Sports is ook de thuisbasis van TURNER Dutch Designed Ski’s. Top kwaliteit wintersport 
materiaal van Nederlandse bodem, ontworpen in Haarlem en gefabriceerd in de EU. Gestart 
in 2012 met een short ski de EAA78. Wij maken ski’s waar onze eigen klanten om vragen. Alle 
modellen en materialen hebben wij zelf getest en in samenspraak met de fabrikant aangepast 
waar nodig. Inmiddels heeft TURNER een serie ski’s en stokken voor het hele gezin, voor de 
jongste beginner tot de ervaren skilled rider. Meer informatie vindt u op www.turnersports.nl.

Aantrekkelijk inruilprogramma
Het kindergarantieplan….. 

Kinderen kunnen heel snel groeien, waardoor het wintersportmateriaal maar één of twee sei-
zoenen mee kan gaan. Wintersport wordt dan al snel heel kostbaar. Tuday Sports houdt win-
tersport voor gezinnen betaalbaar met het unieke kindergarantieplan. Hierdoor wordt kopen 
veelal voordeliger dan huren! Met het kindergarantieplan bieden wij u een vaste inruilprijs op 
ski’s en schoenen bij aankoop van ander materiaal.

Ü	Na 1 jaar 70% van het aankoopbedrag.
Ü	Na 2 jaar 50% van het aankoopbedrag.
Ü	Na 3 jaar 35% van het aankoopbedrag.

Uw kind heeft met het kindergarantieplan altijd zijn of haar mooie skiset en schoenen. De 
afschrijving is veelal lager dan de huurprijs van dergelijk materiaal. Daarnaast voorkomt u dat 
u in Nederland of op de plaats van bestemming materiaal moet passen en huren. Maar al te 
vaak is dit een stressvolle start van de vakantie die aan het einde van de vakantie nog een keer 
terugkomt bij het inleveren. U voorkomt dit met eigen materiaal.



Ski service en onderhoud
Optimaal geprepareerd voor de sneeuw….. 

Beginner, recreant of topsporter, skiër of snowboarder, wij sturen onze klanten het liefst met 
perfect geprepareerd materiaal op reis. Wij bieden ski service voor het onderhoud aan uw ski’s 
en/of snowboard. 
Vakkundig wordt uw materiaal beoordeeld en behandeld. Onderhoud bevordert uw skiplezier 
en verlengt de levensduur van het materiaal. Belag reparaties, vlak slijpen, structuur slijpen, 
kanten tuning, waxen, monteren en afstellen van bindingen binnen enkele dagen gereed. Wij 
werken zowel handmatig, semi- en volautomatisch met de modernste apparatuur.

Prijzen seizoen 2016-2017 (€)

Onderhoud

Kleine beurt 

Grote beurt

Reparatie belag

Waxen

Afstellen DIN

Binding montage

Skischoen aanpassen

Overige reparaties ter beoordeling

Agenda
Speciale evenementen/beurzen….. 

Ü	11-14 november 2016 Winter Warm Up Weekend
Ü	25-26-27 november 2016 Snow & Ice winterbeurs
Ü	3-4-5 februari 2017 Outlet dagen

Ski

 22,00

 32,95

ter beoordeling

 9,50

 8,50

 22,00

 15,00

Snowboard

 32,95

 43,95

ter beoordeling

 9,50

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.



Huren of huurkopen bij RenTuday
Klaar voor de sneeuw….. 

U besluit de sneeuw op te gaan zoeken en wilt uw tijd daar optimaal benutten. Met de voor-
bereidingen helpen wij u graag op weg. Ieder winterseizoen kopen wij een grote partij ski’s, 
schoenen en stokken in voor onze verhuur, dus u krijgt altijd nieuw materiaal mee. Dit mate-
riaal wordt aan het eind van het seizoen of aan het begin van het nieuwe winterseizoen tegen 
gereduceerde prijzen aangeboden. 
U kunt ook gewoon huren. Geen gestres op uw eerste en laatste vakantie dag. Wij zijn voorde-
liger dan de meeste verhuurders in de Alpenlanden. Kom ruim van tevoren passen en meten of 
mail ons uw gewenste maten door. Een paar dagen voor u vertrekt staat alles klaar.

Prijzen seizoen 2016-2017 (€)

Volwassenen 15+

Premium ski **

Exclusive ski ***

Snowboard

Ski- of snowboardschoenen

Helm volwassenen per dag

Kinderen

Kinderen t/m 15 jaar

Kinderski 70 - 110 cm

Junior ski 120 - 150 cm

Kinder/junior skischoenen

Snowboard

Fun tools (snow blades)

Kinderhelm per dag

* week + dag halen/brengen inclusief
** allround carve ski 
*** race carve, twin tip, all mountain, SL, GS

Tuday, funsport & ski
Nijverheidsweg 17

2102 L J  HEEMSTEDE
tel: 06 - 39 01 30 70

e-mail: info@tudaysports.nl
Nu ook bij Skicentrum Hillegom!

 1 dag

   15

   20

   18

     7

  3

 1 dag

 7

 8

 4

 12

 12

 2,50

 4 dagen

 48

 65

 52

 22

 4 dagen

 20

 22

 12

 32

 32

 1 week*

 75

 95

 80

 37

 1 week*

 39

 43

 21

 59

 59

 2 weken*

 120

 170

 119

 60

2 weken*

 62

 65

 34

 78

 78

extra dag

 8

 10

 8

 4

extra dag

 4

 4

 3

 4
 4


