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ASSA ABLOY sluit sportief partnership af met padelclub Merelbeke 
 
Padel is een echte hype in ons land. Deze laagdrempelige racketsport, waarbij tactiek 
belangrijker is dan kracht, combineert ingrediënten van squash en tennis. Tel daar nog 
bakken fun en teamspirit bij - padel wordt voornamelijk dubbel gespeeld – en je weet 
meteen waarom het de snelst groeiende sport ter wereld is. Bij ASSA ABLOY Entrance 
Systems zijn ze altijd al tuk geweest op sport en een healthy lifestyle. Zo sponsort het 
bedrijf al jaar en dag sportevents op hoog niveau, waaronder golf, voetbal en cycloscross. 
Maar ook op de werkvloer heerst er een sportieve vibe. Daarom heeft ASSA ABLOY een 
partnership voor drie jaar afgesloten met tennis- en padelclub Merelbeke. Werknemers 
die een balletje willen slaan, weten dus waarheen. 
 
Het driejarig partnership met tennis- en padelclub Merelbeke houdt in dat ASSA ABLOY vier 
padelabonnementen ter beschikking stelt aan zijn medewerkers. De abonnementen staan 
niet op naam, waardoor iedereen die wil er gebruik van kan maken. En dan bedoelen we 
echt iedereen. Padel vereist immers weinig vaardigheden om toch op een mooi niveau te 
kunnen spelen. Daarbovenop krijgt ASSA ABLOY ook zijn eigen padelcourt in Merelbeke, 
makkelijk bereikbaar en centraal gelegen in Vlaanderen. Last but not least kunnen er op de 
club ook tornooien, workshops en initiaties georganiseerd worden voor medewerkers én 
klanten. Op maandag 21 juni gaat alvast het eerste ASSA ABLOY padeltornooi van start, 
goed voor een hele week balplezier. Wij voorspellen nu al dat het een sportieve zomer 
wordt! 
 

 
 
Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
De ASSA ABLOY Groep is wereldleider in toegangsoplossingen. Dagelijks zijn wij voor miljoenen mensen een 
poort naar de wereld.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems biedt oplossingen voor een vlotte en veilige doorstroming van goederen en 
personen. Ons uitgebreide aanbod omvat geautomatiseerde poorten en deuren voor voetgangers, industriële 
gebouwen en woningen, laad- en lossystemen, omheiningen en servicepakketten. 
 

Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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