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SnowWorld. dat behalve in
Zoetermeer ook in het Lim-
burgse Landgraaf is gevestigd"

werd in Nederland afgelopen
jaalr alverkozen tot'best ma-
naged company' door Deloitte
CEO en founder Koos Hen-
driks deelt het succes graag

mèt zijn medewerkers: "Onze
mensen zijn alien zeer begaan

met ons product en proberen

dagelijks onze gasten een

unieke wintersportbeleving te

Hendriks, die de afgefepsljl-
ren wel vaker in de prijzen is
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gevallen en in 2004 werd ver-
kozen tot 'Ondernemer van het
jaar',kan zijn geluk deze keer
niet op en vervolgt: "Wat mij
het meest teweden stemt is het
feit dat wiendehjkheid en
gastwijheid naast de laualiteit
van onze accommodaties, zo
geroemd zijn in het juryrap-
port. We houden onze nieuwe
mensen veeh'uldig voor hoe

belangrijk dat is en daar zíjn
we nu met z'n allen r.'oor be-
loond."
Naast de reeds genoemde cri-
teria beoordeelde skireport.de

SnowWorld ZoeÍermeer geeft een unieke wintersportbeleving. (Foto: PR)

SnowWorld's werelds beste
indoor wintersport resort

ZOETERMEER - De overdekte wintersportaccommo-
datie SnowWorld in Zq$ermc€r is door'skiresort.de'
verkozen tot het bedíindoorruoffi de wereld. Ski-
resort.dereenonaÍhàt*eliikc*gdenommeerdrvrnter-
sportplatform dat al jaren wereldrvijd ski-resorts be-
oordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat
recent ook voor overdekte wintersportlocaties gedaan.

de overdekte wintersportge-
bieden ook op de kwaliteit van

de liften, sneeuwkwaliteit,
grootte en veelzijdigheid van
de pistes, après-ski, parkeer-

mogelijkheden, hygiëne, gast-

ronomie en klantwiendelijk-
heid van het personeel.

Ondanks dit succes denkt
SnowWorld en haar directie
nog steeds aan uitbreiden. Zo
zijn er in Zoetermeer verge-
vorderde plannen voor een

nieuwe wedstrijdpiste en in
Landgraaf voor een outdoor
park met klimpark, Alpine
coaster en tokkelbaan. Behal-
ve het uitbreiden van de be-
staande locaties, treft Snow-
World zowel in Parijs als

Barcelona al een aantal jaren
voorbereidingen voor een

tweetal buitenlandse vesfi gin-
sen.


