
The Virtual Bomb/ VR escape room 

Unieke teambuilding game
Alle teambuilding variante al gehad, en op zoek naar iets nieuws? Dan 
is de de oplossing. Je gaat in teams van 5 personen met elkaar de strijd 
aan. Een van de de teamleden zet de vr bil op. Zodra de bril op is, 
waant deze persoon zich in een totaal andere ruimte. Het enige wat hij 
voor zich ziet is een oud bureau met daarop….. Een bom.

Defuse The Bomb
Naast deze bom staat een timer die bij start van het spel direct begint te 
lopen. Nu is het aan jou, nee jullie de taak om deze bom te ontmantelen.
De overige 4 teamgenoten hebben namelijk de oplossing in handen om 
de bom 4 teamgenoten hebben namelijk de oplossing in handen om de 
bom te ontmantelen. Welk draadje moet doorgeknipt worden, welke 
knop omgedraaid en nog veel meer! Jullie hebben als team slechts 5 
minuten om dit op e lossen.
De beste ontmantelaar
Er zijn meer dan 500 bommen om te ontmantelen. Wie weet er de 
meeste te ontmantelen binnen de tijd. Niet alleen ervaar je tijdsdruk van 
de timer maar je voelt de adem in je nek van de andere teams die 
proberen de beste te worden De meest unieke teambuilding game van 
dit moment. Weet jullie team de meeste bommen te ontmantelen binnen
de tijd dan zijn jullie de grote winnaars

 Wij hebben de nieuwste technieken op het gebied van VR te 
beschikking

 De meest gave ervaringen/games
 Speciaal ontwikkelde teambuildingsactiviteiten waarbij gebruik wordt

gemaakt van de virtuele wereld
 Altijd onder begeleiding van onze VR-experts
 Wij richten het programma in zoals jullie wensen, geheel op maat 

dus!

Teams van +/- 5 personen

Te boeken vanaf 10 personen 
BBQ buffet € 52,50 P.P
6 soorten vlees, 2 salades, stokbrood en diverse sausjes 
3 gangen buffet € 66,50 P.P
Warm, koud en een dessert buffet met 7 soorten desserts. Keuze en 
opties in het buffet gaan allemaal in overleg met u.
Hoofdgerecht € 46,50 P.P 
keuze uit runderstoof, kip saté of vispotje geserveerd met friet en 
salade. 


