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Belangrijke stap uitbreiding SnowWorld Zoetermeer
SnowWorld heeft vandaag, vooruitlopend op de verlenging van de derde baan, een
erfpachtovereenkomst getekend met de gemeente Zoetermeer. Nadat het college van
Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer vorige week al besloot het beeld kwaliteitsplan
voor de verlengde derde baan ter inzage te leggen, is de ondertekening van de
erfpachtovereenkomst een andere belangrijke stap in het vergunningen proces.
De uitbreiding van haar indoor skiresort in Zoetermeer, is voor SnowWorld een belangrijk onderdeel van
de groeistrategie. Er wordt inmiddels vele jaren gewerkt aan de beoogde verlenging van de derde baan.
Deze baan is nu 200 meter lang en zal naar 300 meter worden verlengd. Het concept bestemmingsplan en
de concept bouwvergunning worden op dit moment ambtelijk getoetst. De verwachting is dat deze
stukken nog voor het einde van het jaar ter inzage gelegd zullen worden. Dat zou betekenen dat
SnowWorld in de eerste helft van 2015 over de benodigde vergunningen zal kunnen beschikken.
Parijs en Barcelona
Ook voor haar beoogde nieuwe vestigingen in Parijs en Barcelona heeft SnowWorld weer een belangrijke
stap gezet. Tegelijk met het verlengen van het servicecontract voor het onderhoud van de koelinstallaties
in Zoetermeer en Landgraaf, heeft SnowWorld met GEA Refrigeration Netherlands N.V. (hierna ‘GEA’) een
intentieverklaring getekend voor de levering van de koelinstallaties voor de beoogde nieuwe vestigingen in
Parijs en Barcelona.
Voor SnowWorld is het belangrijk om bij de ontwikkeling van haar nieuwe vestigingen te werken met
gerenommeerde, deskundige partijen. Met GEA werkt SnowWorld al vele jaren samen. De kennis die GEA
van het SnowWorld concept, voor wat betreft de koudetechniek, heeft opgedaan, zal nu ook in Parijs en
Barcelona kunnen worden ingezet.
Groei aantal pistetickets 2013/2014
SnowWorld kijkt met tevredenheid terug op het, per 30 september, afgesloten boekjaar. Er zijn meer
pistetickets verkocht dan het jaar daarvoor. Net als over de eerste 9 maanden van het boekjaar heeft de
groei zich in het laatste kwartaal van het boekjaar voortgezet. De groei van het aantal verkochte piste
tickets bedraagt ruim 2%.
SnowWorld zal op 14 januari 2015 haar resultaten over het boekjaar 2013/2014 bekend maken.

Voor meer informatie over dit persbericht of aanvullende informatie kunt u contact opnemen
met:
Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of corporate@snowworld.com
Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of corporate@snowworld.com

Profiel SnowWorld
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met haar
twee indoorski faciliteiten in Nederland één van de leidende ondernemingen in deze industrie van de
wereld. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een snelle groei
doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle concept verder in
Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs gemaakt.

