
hello there! 

Welkom bij  E-Deck! 

Dé duurzame  

eventlocatie op  

Vliegveld Teuge 

Algemene brochure



E-Deck (voorheen Skydeck) is een duurzame eventlocatie.  
Dat betekent dat wij er speciaal zijn voor bedrijven met duurzame 
interesses en ambities. E-Deck is gevestigd op dé plek waar de 
duurzame luchtvaart letterlijk in een stroomversnelling zit. 
Nergens ter wereld wordt er  namelijk zoveel elektrisch gevlogen als 
in Teuge. Daarmee is E-Deck het epicentrum van alles wat met 
duurzame luchtvaart te maken heeft. Kortom, een inspirerende 
omgeving vol pioniers!

Duurzame eventlocatie



Locatie: Vliegveld Teuge 
> E-Deck ligt aan de landingsbaan van Vliegveld Teuge* 

> Bestemd voor de burgerluchtvaart (int. & nationaal) 

> Kraamkamer voor duurzame luchtvaart 

> Wordt 6 tot 8 x per dag elektrisch gevlogen  

> Vestigingsplek van E-Flight Academy 

*Waar ligt Teuge?
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Het gebouw

👷 Aan het nieuwe logo op ons gebouw wordt momenteel nog gewerkt. 



Het gebouw

👷 Aan het nieuwe logo op ons gebouw wordt momenteel nog gewerkt. 



Hangar 1000m2
E-Flight Deck 125m2
Sky lounge 100m2

De ruimtes



The Hangar

High-end  
multifunctioneel
Onze multifunctionele hangar van maar liefst 1000m2 
biedt ongekende mogelijkheden en kunt u naar uw 
eigen smaak inrichten voor bijvoorbeeld een exclusieve 
beurs, het introduceren van een nieuw product, een 
congres en nog veel meer. Of wat dacht u van een feest 
voor 500 gasten? Zegt u maar wat u wilt, wij maken het 
voor u mogelijk!  
 
 
 



The Hangar - 1000m2
Verwarmde hangar. Interne toiletgroepen met 5 dames wc’s en 6 heren wc’s/urinoirs 

Zwarte gordijnen (van plafond tot de grond) voor de hangardeuren, loopdeur en ramen op de 1e etage i.v.m. 
verduistering hangar. Alle wanden, plafond en deuren zijn zwart geverfd 

Basis geluidsinstallatie en meerkleurige ledverlichting (RGBW) 

WUXGA-projector van 7.000 lumen hangt aan het plafond. Op de achterwand hangt (in behuizing) een 
projectiescherm van 600 cm breed (16:10) 

Verplaatsbaar podium met rok en trap van 4m x 6m (uitbreidbaar). 

Platform (15m x 60m) voor buitenactiviteiten. Elektrische vliegtuigen kunnen ter verfraaiing in of voor de hangar 
blijven staan. 



The Hangar - 1000m2



The Hangar

High-end 
Multifunctioneel
Onze multifunctionele hangar van maar liefst 1.000 

m2 biedt ongekende mogelijkheden en kunt u naar 

uw eigen smaak inrichten voor bijvoorbeeld een 

exclusieve beurs, het introduceren van een nieuw 

product, een congres en nog veel meer. Of wat 

dacht u van een party voor 500 gasten? Zegt u maar 

wat u wilt, het is allemaal mogelijk.   

 

 

 











E-Flight Deck

Meeting room 
met runway
In E-Flight Deck kunt u vergaderen met 
panoramisch uitzicht over de landingsbaan waar 
elektrische vliegtuigen af en aan geruisloos 
landen en opstijgen.  

Deze multifunctionele ruimte van 125m2 kan 
gebruikt worden in verschillende setups. 
Van boardroom setting voor 20 personen tot 
theatersetting voor maar liefst 75 personen.  
 
 



E-Flight Deck - 125m2

Te bereiken via trap en lift 

Te gebruiken als vergaderzaal en voor workshops 

In het plafond weggewerkte beamer 

Ingebouwde geluidsinstallatie (4 speakers) 

Whiteboard & Flip-over 

Garderobe 

Toiletten  







Skylounge

Unieke lounge 
met top view
Ontvang uw gasten in onze unieke Skylounge met 
waanzinnig uitzicht! Bij mooi weer kunt u gebruik 
maken van het royale terras met overkapping.  

Deze ruimte van 100m2 kan gebruikt worden voor 
borrels, workshops, boardroom meetings, etc. 
Afhankelijk van de setup geschikt voor tussen de 
10 (diner) en 50 (ontvangst) mensen.   
 
 



Skylounge - 100m2
Op de 2e verdieping. Te bereiken via trap en lift 

Verrijdbare 55 inch Smart-TV 

Pantry met koffieautomaat 

Dakterras  met luxe loungeset 

Keuken / bar met waterkraan, afwasmachine, koelkast 
en Jura koffiezetapparaat 

Toiletten exclusief voor 2e etage verhuur 

Garderobe 









Prijzen ruimtes

Hangar
Events 
Hele dag €3500 

Heel E-Deck €5000 

Fotoshoots 
Per uur €95 

Voorbereiding €45 

Assistentie €35 p.u. 

Schoonmaak €50 - €250 

Vliegtuig verplaatsen €50

E-Flight Deck
Hele dag €650 

Halve dag €350

Skylounge
Hele dag €750 

Halve dag €395

Vergaderarragement  

Onbeperkt koffie/thee/water/sap of fris en bio limo  

Hele dag (8:00 - 17:00) €14,50 p.p. 

Halve dag (8:00-12:00 of 13:00 – 17:00) €9,50 p.p. 

Fris en sap op nacalculatie €2,50 per consumptie  

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Prijzen catering

Lunch 1 - €8,50
1x belegd broodje (keuze uit jonge kaas, brie of ham) 

1x IJsselbonk met roomboter of kaasstengel

Lunch 2 - €11,00
1x belegd broodje (keuze uit jonge kaas, brie of ham) 

1x hartig broodje (keuze uit kaasragout, seitan of saucijzenbroodje) 

1x IJsselbonk met roomboter of kaasstengel 

Lunch 3 - €13,75
2 x belegd broodje 

1 x hartig borrelhapje (keuze uit kaasragout, seitan 
of saucijzenbroodje) 

Keuze broodjes: draaistokje, maisbol, honing-
speltpunt, tarwe bolletje of een wit puntje. 

Soep - €4,95

Soep + draaistok 

Alle producten zijn 100% biologisch  

Alle prijzen zijn exclusief BTW 



Prijzen techniek

Presentatie
Beamer met  6m x 3m scherm €550 

(wuxga projector 7000 lumen) 

Geluidsinstallatie tbv sprekers €325 

(incl. 2 revers microfoons) 

Podia
Podium 2 x 4 afgerokt met trap €220 

Podium 3 x 6 afgerokt met trap €350

Techniek 

Graag vragen wij bij onze preferred supplier D&S een technisch voorstel aan. D&S is de leverancier van licht en geluid 
alsmede van audiovisuele middelen, onze basis equipment is naar wens uit te breiden. Wij berekenen 10% commissie 
bij preferred suppliers. Alle prijzen zijn exclusief BTW



En er is  meer! 



Duik in de wereld van 
Elektrisch vl iegen! 

In E-Deck zit ook E-Flight Academy, de eerste elektrische 
vliegschool ter wereld. Combineer uw boeking bij E-Deck met 
een aantal elektrische vluchten en u creëert een 
onvergetelijke ervaring! 



Duik in de wereld van 

ELEKTRISCH VLIEGEN 



Klik voor  een filmpje

https://youtu.be/YbTvGCBKP7g


Prijzen elektrisch vl iegen 

Kort - €175
Vlucht van 20 min. 

Een echte vliegles 

Minimum afname 4 vluchten 

Maximum afname 18 vluchten

Lang - €245
Vlucht van 45 min.  

Een echte vliegles 

Minimum afname 2 vluchten  

Maximum afname 12 vluchten

Goed om te weten! 

Elektrisch vliegen bij E-Flight Academy gebeurt in tweezitters met een maximum take-off gewicht van 600kg. Daardoor 
mogen passagiers niet groter zijn dan 1,95m en niet zwaarder dan 100kg wegen. Verder is vliegen weersafhankelijk 
waardoor er uiterlijk 24h van te voren zekerheid gegeven kan worden of vluchten wel of niet kunnen doorgaan.  
Mocht het weer tegenzitten, dan kunnen er vluchten in de simulator als alternatief aangeboden worden. 



32

E-FLIGHT 

SIMULATOR 

E-Flight heeft ook een unieke simulator 

waarmee u virtueel elektrisch kan vliegen.  

 

Met behulp van een augmented reality bril 

en een bewegend platform, vliegt u 

levensecht op elke locatie die u maar wilt.   

 

Neem contact met ons op voor de 

mogelijkheden. 



EXTRA’S 

E-Deck bruist van inspiratie! Daarom bieden we 

verschillende extra’s aan: 

• Presentatie verduurzaming luchtvaart 

• Rondleiding / uitleg elektrische vliegtuigen 

Andere extra’s zijn:  

• Vliegtuigstalling (€1 p/m2 per dag) 

• Buitenterrein 5000m2 

Interesse? Neem contact met ons op.



hello there! 

Tot snel bij  E-Deck!  

Kim van den Anker 
kim@e-deck.nl 

06-31917734 

w w w.e-deck.nl 

mailto:kim@e-deck.nl
http://www.e-deck.nl

