
GREAT ESCAPE

INFO
Laat je samen met collega’s opsluiten in één van de twee unieke kamers. Van zodra jullie de escape room betreden, spelen jullie 60 minuten lang de hoofdrol in dit 
belevingsspel. Jullie missie is om binnen die tijd de kamer te verlaten. Dit doe je door een aaneenschakeling van afwisselende raadsels en puzzels op te lossen en de 
juiste verbanden te leggen. We verwachten van jullie geen zware fysieke inspanningen. Een portie logisch denken en een goede onderlinge communicatie zullen wel 
een cruciale rol spelen tijdens deze 60 minuten. Enkel indien jullie erin slagen om teamwork en inventiviteit goed te combineren, zullen jullie kunnen ontsnappen.  

De kamers hebben allebei een origineel thema: in The Museum kruip je in de huid van een bende dieven die een kunstschat willen roven. Slagen jullie erin om de 
bewaking op het verkeerde been te zetten en met de buit aan de haal te gaan? In The Movie Set kom je terecht op de set van een Franse film uit de jaren ’70 en 
moet je trachten te achterhalen wat er gaande is. Lukt het jullie om het mysterie op te lossen? 

PRAKTISCHE INFO
Mogelijke timeslots:  

Kamer 1: The Movie Set

Kamer 2: The Museum

Teambuilding

10:15 - 11:15 11:45 - 12:45 13:15 - 14:15 14:45 - 15:45 16:15 - 17:15 17:45 - 18:45 19:15 - 20:15 20:45 -21:45 22:15 - 23:15

10:00 - 11:00 11:30 - 12:30 13:00 -14:00 14:30 - 15:30 16:00 - 17:00 17:30 - 18:30 19:00 - 20:00 20:30 - 21:30 22:00 - 23:00



Teambuilding

TARIEF

AANTAL SPELERS PRIJS / SPELER / KAMER TOTAAL (INCL 21% BTW)

2 spelers € 35,00 € 70,00

3 spelers € 30,00 € 90,00

4 spelers € 25,00 € 100,00

5 spelers € 23,00 € 115,00

6 spelers € 20,00 € 120,00

TARIEVEN DRANKEN INCL 6% BTW

Coca Cola (Can 33 cl) € 2,50

Coca cola Zero (Can 33 cl) € 2,50

Fanta (Can 33 cl) € 2,50

Ice Tea Regular (Can 33 cl) € 2,50

Carlsberg 5,5° (Can 33 cl) € 2,80

Red Bull (Can 33 cl) € 3,00

Chaudfontaine Petillante (Pet 50 cl) € 2,50

Chaudfontaine Still (Pet 50 cl) € 2,50

Mogelijkheid om te vergaderen:

Zaalhuur: € 10,00 / persoon (excl. 21% btw); Zolang de mogelijkheid zich voordoet kan dit in een escape room

Koffie & snack: € 5,00 / persoon (excl. 6% btw)

Broodjeslunch: zie offerte partner

TARIEVEN SNACKS INCL 6% BTW

Lays Stax Original (170 gr) € 2,75

Lays Stax Paprika (170 gr) € 2,75

M&M’s Peanuts (125 gr) € 2,50

Bounty Triple € 2,00

Mars (2 pack 70 gr) € 2,00

Snickers Big (2 pack 80 gr) € 2,00

Twix X-Tra (King Size 75 gr) € 2,00


