WIE IS DE ...? INCL. 2 UUR
BORRELARRANGEMENT

8.7
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch, Utrecht, Eindhoven en Nijmegen

PROGRAMMA
Zin in spanning, sensatie en teambuilding?
Kom en ontdek de ... in je team!
Een spannend uitje met een flinke dosis teamwork.
Wie is de ...? Dat is de vraag die u 3 uur lang zal bezighouden...
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

14:00 – 16:30 Wie is de ...?
Je kent het populaire tv-programma "Wie is de ...?” waarschijnlijk wel.
Binnen een team wat je denkt te kunnen vertrouwen zit een ....
Iemand die opzettelijk, maar ongemerkt opdrachten laat mislukken.
Maar hoe kom je achter de identiteit van de ...?

Wie is de ... in uw team?
Wees op je hoede en zorg dat je ogen in je rug hebt. Die aardige collega kan de ... zijn! Probeer samen te
werken, maar let goed op met wie. Een ... is slim en niet te vertrouwen. Is die collega nou zo'n zenuwpees dat
hij alles laat vallen? Weet zij écht het antwoord op die vraag niet?
Toeval ….of opzet?

16.30- 17.00 Wie is de ...? Finalespel en prijsuitreiking
Alle teams zijn binnen en de scores van de teams kunnen opgeteld worden..
De prijsuitreiking begint.
Wie is de ...? Welk team heeft de opdrachten het beste uitgevoerd?
Welke ... is de winnaar? Welk team is de winnaar?

17:15 – 19:15 Borrelarrangement 2 uur
Het spel is over en je kunt iedereen weer vertrouwen. Tijd om gezellig na te borrelen! Je kunt 2 uur lang
onbeperkt drankjes bestellen. De borrelhapjes zijn inclusief. Wedden dat het teamuitje "Wie is de ...?” weer
helemaal beleefd wordt!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Spelmateriaal
Camera tijdens Wie is de ...?
Flesje drinken voor onderweg
Finalespel en prijsuitreiking
Borrelarrangement 2 uur (onbeperkt drinken bier, fris, wijn, koffie of thee)
2x warme borrelhapjes

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 40,98

€ 48,25

8

20 - 49 personen

€ 40,16

€ 47,25

8

vanaf 50 personen

€ 39,33

€ 46,25

8

