DE ERFENIS VAN €750 MILJOEN

8.6

15 reviews

Minimaal aantal personen: 15
Tijdsduur:
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Utrecht, Nijmegen
en Eigen locatie

PROGRAMMA
De erfenis is het nieuwste smartphonespel vol spanning en hilariteit!
Deze citygame speel je met de stad naar keuze als decor.

Het spel
Je oudoom Hendrikus van Barneveld is op 97-jarige leeftijd omgekomen en laat een erfenis na van €750
miljoen. Er is geen directe familie dus wellicht maak jij kans op de erfenis. Maar ben je wel een echte van
Barneveld?
Je krijgt ongeveer twee uur de tijd om zoveel mogelijk geld uit te geven!
Geniet van het leven, geniet van geld uitgeven! Daarom krijgt ieder team een Smartphone mee met daarop 1
miljoen euro!!!
Geef je het meeste geld uit? En ontvang jij de 750 miljoen?
Hoe raak je onder andere het geld kwijt:
- Door het uitvoeren van hilarische foto opdrachten
- Het goed beantwoorden van vragen
- Het neerleggen van portemonnees
- Het uitdagen van andere teams in het casino
Na ongeveer twee uur spelen wordt iedereen weer terug verwacht bij de notaris. Terwijl je met een drankje
bijkomt van het spel, wordt het verloop van het spel op een groot scherm getoond. Tijdens de presentatie krijg
je ook alle resultaten van de foto-opdrachten te zien. Tot slot wordt bekend gemaakt wie er recht heeft op De
Erfenis van 750 miljoen euro. Oftewel: De erfenis is een activiteit vol spanning en hilariteit!

Nagenieten
Alle foto’s, die gemaakt worden tijdens het spel, worden toegestuurd zodat je heerlijk kan nagenieten van de
activiteit! Man of vrouw? Jong of oud? Bedrijf of vrijgezel? Het maakt niet uit wat je bent, dit moderne stadsspel
biedt iedereen veel plezier!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Een petfles drinken tijdens het spel
Een consumptie bij de prijsuitreiking
Begeleiding en instructie door de notaris (instructeur)
Gebruik van een speciale smartphone
Prijs voor het winnende team
Digitale versie van de gemaakte foto’s (worden achteraf toegestuurd)

BIJZONDERHEDEN
Om het spel een persoonlijk tintje te geven, is het mogelijk eigen vragen toe te voegen aan het spel. Vraag
naar de mogelijkheden!

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.uitjes-op-locatie.nl/uitjes/-2191-de-erfenis-van-e750miljoen/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

