
Teambuilding-, vergader- of bedrijfsuitje organiseren 
in Nederland, België of Duitsland?

Graag wil ik jullie (weer) van dienst zijn voor 
het compleet en succesvol organiseren 
van jullie volgende teambuilding-, 
vergader- of bedrijfsuitje!
  Marc Nan kman
   eigenaar

Hierbij een 8-tal van onze unieke programma’s:

10 GOEDE REDENEN  
om voor ons te kiezen:
•  Meer dan 20 jaar ervaring
•  Voor iedereen een geschikte 

functie
•  Iedere deelnemer wordt in  

het programma betrokken
•   Zeer ervaren begeleiders 

met veel mensenkennis en 
goede improvisatie

•  Het event wordt aangepast  
op uw planning/tijdschema

•  Altijd een slecht weer 
scenario voor de buiten- 
activiteiten

•  Gratis regelen van de  
locatie

•  De programma’s zijn ook op  
uw eigen locatie en of route  
te organiseren

•  U krijgt voldoende tijd om  
het minimaal aantal  
deelnemers te bepalen

•  Indien gewenst: het  
integreren van een eigen  
thema of kernwaarden

Griftstraat 72
3572 GX Utrecht
Tel: +31 (0) 655 390 868
info@teambuildingspellen.nl

“De Infiltrant” (Wie is de Mol)
Tijdens een 3-tal activiteiten moet u proberen 
de Mollen die voor het andere team werken te 
achterhalen. Goed teamwork is nodig om zoveel 
mogelijk punten te verdienen.
Categorie: Spelprogramma
Tijdsduur: 3 tot 4 uur
Vanaf: € 35,00 p.p.
Mogelijk aantal: 10 - 200 pers.

Middagje Film Maken
Welk team wint de Oscar voor de beste film, acteur of 
actrice en maakt de origineelste scene?  Voor iedereen 
een functie en betrokkenheid zowel voor als achter de 
camera. Keuze uit diverse hilarische storylines! 
Categorie: Spelprogramma
Tarief: vanaf € 45,00 p.p. 
Tijdsduur: 3 uur
Mogelijk aantal: 10 - 400 pers.

Deadline
Uw team heeft een afgesloten koffer waarin alle info 
te vinden is om tot de oplossing te komen. Kunt u de 
koffer openen en de aanwijzingen ontcijferen? 
.....Er is een deadline van 60 minuten!
Categorie: Spelprogramma
Tarief: vanaf € 30,00 p.p. 
Tijdsduur: 1 uur
Mogelijk aantal: 8 - 400 pers.

+31 (0)655 390 868

https://teambuildingspellen.nl/de-infiltrant/
https://teambuildingspellen.nl/film-maken/
https://teambuildingspellen.nl/deadline/
https://teambuildingspellen.nl


Enthousiast geworden? 
Bel +31 (0)655 390 868 of mail naar info@teambuildingspellen.nl

Tarieven zijn inclusief:
• Totale spel, acteurs of begeleiders, materialen, prijs winnende team
• De organisatie met de locatie
 
Tarieven zijn exclusief:
• BTW
• Dinner Plate    vanaf € 12,50 p.p. afhankelijk van de locatie
• 3-gangen keuze menu, buffet of BBQ   vanaf € 19,50 p.p. afhankelijk van de locatie
• Drank - stelpost 3 drankjes          vanaf € 8,50 p.p. afhankelijk van de locatie

Locatiemogelijkheden:
Op deze locaties hebben we o.a. al eerder onze uitjes georganiseerd: https://teambuildingspellen.nl/locaties/
Maar u kan het uitje natuurlijk ook op uw eigen gekozen locatie laten organiseren.  

The Battle
Behendigheid, intelligentie, richting, 
kracht: wie neemt de leiding, voert taak 
uit of moedigt aan? Het ware karakter 
van elke deelnemer komt naar boven!
Categorie: Spelprogramma
Tijdsduur: 3 uur
Vanaf: € 35,00 p.p.
Mogelijk aantal: 10 - 400 pers.

The Missing Link (Quest)
Een mysterieuze Quest door stad of bos 
met excentrieke zonderlingen 
en cryptisch aanwijzingen.
Categorie: Citygames
Tijdsduur: 3 uur
Vanaf: € 35,00 p.p.
Mogelijk aantal: 20 - 500 pers.

Hacked! 
Hackers hebben de macht over uw 
systemen. Het geëiste geld (bitcoins) 
verdient u door onderweg te jagen 
op verschillende challenges die in 
uw scherm verschijnen.

Categorie: Diner en spel
Tijdsduur: 2,5 uur
Vanaf: € 35,00 p.p.
Mogelijk aantal: 20 - 350 pers.

Uitdaging: De DNA Challenge
Het You2 virus 
breekt uit! Daag 
uw personeel uit 
te kiezen voor een 
event waar men 
met een flinke 

dosis humor, spanning en zelfreflectie wordt 
geprikkeld om grenzen te verleggen.
Categorie: Citygames
Tijdsduur: 5 uur
Vanaf: € 35,00 p.p.
Mogelijk aantal: 15 - 350 pers.

Company Quiz: “Weet ik Veel”
Hoe is het gesteld 
met de algemene, 
bedrijfs, muziek en 
onderlinge kennis 
van uw collega’s? 

Hoe denken uw medewerkers over het 
product, dienst, beslissingen en 
concurrenten van uw bedrijf?
Categorie: Spelprogramma
Tijdsduur: 2 tot 3 uur
Vanaf: € 30,00 p.p.
Mogelijk aantal: 20 - 500 pers.

https://teambuildingspellen.nl/the-battle/
https://teambuildingspellen.nl/missing-link/
https://teambuildingspellen.nl/hacked/
https://teambuildingspellen.nl/the-dna-challenge/
https://teambuildingspellen.nl/weet-ik-veel-quiz/
https://teambuildingspellen.nl/informatie-aanvraag-en-contact/
https://teambuildingspellen.nl/locaties/



