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Vergaderen en Teambuilden in Amsterdam - Sluit uw bijeenkomst
af met een spannende Escape Room!

Vergaderen in Amsterdam
Bent u op zoek naar een vergaderlocatie in Amsterdam? Dan bieden wij een mooie locatie waar u vergaderen en teambuilden kunt
combineren. De locatie bestaat uit een vergaderruimte voor 15 personen en een lounge/presentatieruimte tot 45 personen.
Beide ruimtes kunnen in verschillende vormen worden klaargezet, zodat het ook mogelijk is om in de lounge te vergaderen met groepen van
meer dan 15 personen. Uiteraard zijn de rimtes ook voorzien van een flipover/whiteboard, beamer en beamerscherm. Ook kunt u gebruik
maken van een snellle glasvezel WiFi verbinding!

Teambuilding - Probeer samen met uw collega's te ontsnappen uit de Escape
Room
Wanneer u uw vergadering wilt combineren met een stukje teambuilden of een groepsuitje dan kunt u bij ons terecht in een van de Escape
Rooms. De locatie biedt een aantal hoog gewaardeerde escape rooms (9+), die zeer geschikt zijn voor teambuilding. Zo kunt u met een team
van 7 tot 24 personen een escape room ervaring beleven waarbij u ook echt met het hele team in 1 ruimte samenspeelt.
Een alternatief is juist om competitief te spelen en te zien welk team er als eerste uit 2 identieke escape rooms oplost (tot 13 personen). De
ervaringen duren elk een uur en verschillen onderling, zodat het goed mogelijk is om op een dag meerdere rondes te spelen. In totaal kunnen
48 personen tegelijk spelen.

Coaching
In samenwerking met een van de grootste coachingsbureaus van Nederland bieden wij escape room teamcoaching aan. Een coach
analsyeert het team tijdens het spelen van de escape rooms om zo de volgende stap in de ontwikkeling van het team mogelijk te maken.
Hierbij halen ze kwaliteiten en valkuilen naar boven halen van het gehele team én de individuen, om zo bewustwording in het team te
creëren en daarmee het team in zijn kracht te zetten.

Eten en Drinken tijdens uw bijeenkomst
Naast koffie en thee is er in elke ruimte een eigen koelkast aanwezig met verschillende (fris) dranken. Ook zijn er verschillende kleine snacks
beschikbaar (chips, M&M’s etc). Voor een borrel bieden we een uitgebreide borrelplank, en in ons foodbook vindt u verschillende opties voor
een lekkere lunch of diner (ism externe cateraar). Dit is te combineren met een drankarrangement (bier/fris/wijn).

Bereikbaarheid en Parkeren
Met de auto is onze locatie eenvoudig bereikbaar vanaf de A10. Met het openbaar vervoer is het 12 minuten lopen vanaf station Sloterdijk, of
3 minuten lopen vanaf metro halte Isolatorweg. Vanaf Amsterdam centraal kun je bus 22 nemen. Deze doet er 13 minuten over en stopt voor
de deur.
We bieden de mogelijkheid voor 3 auto’s om gratis te parkeren (rest obv beschikbaarheid). Mocht er geen plaats zijn kan er voor de deur
worden geparkeerd (openbaar). De kosten bedragen dan 0,10 cent per uur voor de eerste 3 uur en 2,40 voor elk volgend uur. In het weekend
en na 19.00 kan er gratis worden geparkeerd.

Bij dit vergader en teambuildingsarrangement is inbegrepen
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6 uur vergaderen
Spelen van een Escape Room gedurende 1 uur
Lunch

Prijs: € 67,50 p.p. op basis van minimaal 7 personen
Het arrangement is nog uit te breiden met:
Diner vanaf € 19,95 p.p.
Borrelplank € 7,50 p.p.
Drankarrangement € 9,95 p.p. per uur
Extra uur vergaderen € 5 p.p.
Escape room los € 24,50 p.p.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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