
Breaking Out – The Van

Party Promo € 275 
 
Originele Prijs : € 300 
Inclusief : • Opzet- en verplaatsingskosten 

• +/- 6 uur aanwezig 
• 5 vouchers (enkel de dag zelf te gebruiken)

• 2 tot 5 spelers per voucher 
• 30 minuten per game 
 

 
Voorwaarden : 

• Enkel in het weekend tussen 10 en 22 uur 
• Boeking minimaal 1 maand op voorhand 
• Betaling van €175 op het moment van boeking 
• Betaling van €100 bij aankomst op het feest 
• In de Provincie Antwerpen 
• Elektriciteit aanwezig 
• Plaats voor de caravan en begeleidende wagen 
• Annuleren mogelijk tot 7 dagen op voorhand 
• Niet te combineren met andere kortingen 
• Alle vragen via info@breakingout.be    

Voorbeeld 

Communiefeest met +/- 50 gasten van 14 tot 20 uur. 
De organisatoren krijgen 5 vouchers die ze kunnen uit delen aan de groepjes die zullen spelen. Het 
spelmoment wordt ingevuld op de voucher.  
 
We arriveren 30 tot 45 minuten voor het eerste spelmoment om “The Van” te installeren. Voor een 
ideale speelervaring staan we niet vlak naast een drukke straat of luide muziek.  
 
We nemen ruim de tijd om het spel uit te leggen aan de spelers. Op dat moment vragen we ook om 
de inhoud van het spel nog niet door te vertellen aan de overige gasten. De resultaten van iedere 
groep hangen we uit zodat er een leuke wedstrijd ontstaat. 
 
Dat er maximaal 25 personen kunnen spelen is geen probleem. Niet iedereen wil graag in de Escape
Room maar kan wel komen supporteren. Ze kunnen meekijken op de camerabeelden of eens een 
blik werpen door het raam. Nadat de 5 spelletjes zijn afgelopen, ongeveer na 6 uur, hangen we 
“The Van” terug aan onze wagen en verlaten we het feest. 

Alternatieven 

Het is ook mogelijk om 1 of meerdere games van 60 minuten te verwerken in de dag. Zo kan de 
jarige een langer spel spelen en de andere gasten het korte spel van 30 minuten. Binnen deze promo 
kan je 2 games van 30 minuten vervangen door 1 game van 60 minuten.

Alle andere combinaties zijn mogelijk. Vraag naar een offerte op maat via info@breakingout.be,

mailto:info@breakingout.be

