BROCHURE
LENTE EN ZOMER
2021

Inspiratiegids voor
openbare besturen en organisaties

Spelen op maat
Wat is een spel op maat? zie p. 12

DE CRAZY
HORSE WALK
GEKKE WANDELTOCHT
MET LEUKE FILMPJES
Wat? Wandelzoektocht met opdrachten
Voor wie? Gezinnen met kinderen van 3 tot 12
Waar? Landelijke omgeving of stad
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Een gezin
Aanpasbaar? Ja, met lokale vragen en foto’s
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Al aangeboden door: Bezoekerscentrum
Duinpanne, Stad Vilvoorde

DE GEKSTE
WANDELING
TER WERELD
Deze wandeling krijgt een echte
gastheer: The Crazy Horse (chatbot). Die

Vervolgens nemen we op de leukste
plekjes van de wandeling foto's om fotoopdrachten te maken. We bedenken leuke
opdrachten en quizvragen en maken ook

heeft gekke vragen en opdrachten voor

een zoekkaart. De kinderen zoeken allerlei

de gezinnen klaar.

dingen tijdens de wandeling en sturen een
foto naar onze crazy Horse chatbot. Met de

Zelf is hij ook wel een beetje loco. Dat

hulp van beeldherkenning-software geeft

merk je aan de filmpjes die hij af en toe

deze gekke gastheer punten. Verwacht dus

doorstuurt en het commentaar dat hij

leuke quizvragen en opdrachten en een

geeft op de foto's van de kinderen.

grapje tussendoor van de stuntelige
gastheer.

Das Box stippelt samen met de
opdrachtgever een wandeling uit en
en ontwikkelt een wandelkaart.

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3800
(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 4500 (BTW
excl. )
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OP STAP MET
SUPER SAM
DE WANDELGAME

Wat? Wandelzoektocht met opdrachten
Voor wie? Kinderen van 3 tot 12 jaar
Waar? Landelijke omgeving
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Een gezin
Aanpasbaar? Ja, met lokale vragen en foto’s
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Al aangeboden door: Stad Dendermonde,
Gemeente Zonhoven, Stadslandschap WestVlaamse Hart

WANDELEN
WORDT WEER
LEUK!
Bij dit spel hoort een kaart van de
wandeling met foto’s die onderweg zijn
genomen. De kinderen moeten de foto's
kunnen verbinden met plaatsen op de
kaart. Telkens nemen ze ook een selfie
met het gezin.

Op de kaart staan ook plaatsen met
een quizvraag, met leuke weetjes over
de planten- en dierenwereld. Ook
vragen over de lokale geschiedenis
passen hier. En er zijn ook leuke doeopdrachten voor het hele gezin samen.
Bijvoorbeeld: knuffel samen een boom,
ga allemaal op 1 been staan, …

Daarnaast zijn er nog heel wat andere
zaken die de kinderen onderweg
moeten zoeken en fotograferen.
Bijvoorbeeld: een paard, een geit, een
bloem, een verkeersbord, … Het spel
gebruikt beeldherkenningssoftware.
Ze sturen hun foto's steeds door naar
chatbot Super Sam in Messenger.

De kinderen krijgen telkens punten en
halen zo steeds een nieuwe level wat
zeer aanmoedigend werkt (ook voor
kinderen die minder graag wandelen).
PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3200
(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 3900
(BTW excl. )
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SUPER
SECRET
DIGITALE SPEURTOCHT
Wat? Cluedo op wandeltocht
Voor wie? Kinderen van 8 tot 12 jaar
Waar? Park of landelijke omgeving
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Een gezin
Aanpasbaar? Ja met lokale tips
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Al aangeboden door: Stad Dendermonde,
Gemeente Dadizele, 'Stadslandschap t WestVlaamse hart, Bezoekerscentrum Duinpanne,
Stad Vilvoorde

SPANNEND,
DIGITAAL &
ACTIEF
Commissaris Maurits roept de hulp van
de kinderen in om een misdaad op te
helderen. Er zijn een aantal verdachten
en de kinderen moeten aanwijzingen
verzamelen om te achterhalen wie de

een boom, een gesproken tip die
afgespeeld wordt als ze voorbij
wandelen (met bewegingssensor), een
tip op een fiets die geparkeerd staat
aan de kant enzovoort... Bij het spel

dader is.

hoort een Super Secret app waarmee

De spelers hebben via Facebook

kan de dader afluisteren,

Messenger contact met commissaris

raadselachtige geluiden ontcijferen en

Maurits. Hij speelt hen aanwijzingen

met augmented reality komen extra tips

door die ze samen onderzoeken.

tevoorschijn.

Er zijn enkele tips verstopt.

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3200

Bijvoorbeeld: een hoed in een plexibox

(BTW excl)

begraven onder de grond, een boei op

PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 3900

een meer, een tip verstopt in

(BTW excl. )

de kinderen tips kunnen bestuderen. Je
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VELO EN CO
FIETSTOCHT MET LEUKE
FOTO'S EN OPDRACHTEN

Wat? Fietstocht met opdrachten
Voor wie? Gezinnen met kinderen maar ook
groepjes volwassenen
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Al aangeboden door? Gemeente Balen

#VIVELEVELO
Velo en co?
Fietstocht met allerlei leuke
opdrachten die grappige foto's
opleveren. De leukste foto's worden
beloond en kunnen getoond worden
op socail media. Er wordt gekozen
voor een thema bv. Safari om het spel

Mogelijks werken we met een onderling

in te kleden.

spel-element.

Uitwerking
Fietstocht van punt naar punt: ofwel
staat daar een visuele aanduiding ofwel
moeten ze iets herkennen van op een
(bingo)kaart.

We zoeken naar allerlei hulpmiddelen om
tot grappige foto's te komen:
-Google 3D dieren
-Spullen (bv. safarihoed) meenemen op
fiesttocht

Op die bingokaart kunnen dieren staan
en ook andere dingen. Als ze in het
landschap zoiets herkennen dan
stoppen ze en doen een (foto) opdracht.
Deze kan nog aangevuld worden met
een grappige gif of een quizvraag.

-Fotobord met hoofduitsnede
-Opdrachten voor optische illusies
-...
PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf €3.799
(BTW ex.)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € €4499 (BTW
ex.)
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STORIES
WANDEL- OF
FIETSROUTES MET
STERKE VERHALEN

Wat? Tochten met audiovisuele verhalen
Voor wie? Inwoners en toeristen
Waar? Plaatsen met verhalen
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Maximum 6 per team
Aanpasbaar? Volledige lokale inhoud

MENSEN
BRENGEN
VERHALEN
Een chatbot wordt je persoonlijke gids

We kunnen enkele speelse elementen

die je doorheen het parcours loodst.

toevoegen aan deze verhalen, zoals
quizvragen, maar dat hoeft niet.

Je wandelt op je eigen tempo naar
bijzondere plekken waarvan het verhaal

Dit format is ideaal voor het brengen

wordt verteld door een bewoner, een

van de verhalen van een bepaalde

kleurrijke figuur, een kunstenaar of een

buurt, bekende bewoners, of van de

getuige.

artiesten achter bepaalde kunstwerken,
zoals street art.

Telkens krijg je een audio- of
videofragment, zodat het verhaal echt

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 5000

tot leven wordt gebracht door de

(BTW excl)

verteller.

PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 5700
(BTW excl. )
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PANDEMIE
ESCAPE GAME BUITEN

Wat? Escape game tocht
Voor wie? 16 +
Waar? Raadselachtige omgevingen
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Maximum 6
Aanpasbaar? Ja, met lokale opdrachten

ONTCIJFER DE
CODE VAN
HET ANTI-VIRUS
De beginsituatie komt bekend voor... De
wereld is in de greep van een pandemie.
Het virus is gevaarlijk en jouw team
heeft als missie om op zoek te gaan
naar een anti-virus.

Het spel is geschikt voor gezinnen met

Dit is de start van een zoektocht naar de
code waarmee het anti-virus kan
worden samengesteld.

kinderen die geholpen worden door de
ouders en ook voor groepen
volwassenen. Onderweg leidt een
chatbot in Facebook Messenger de

Deze code is stevig versleuteld. Je moet

zoektocht in goede banen en geeft de

goed puzzelen en out of the box denken

spelers tips indien nodig.

om naar de volgende locatie met een
nieuwe uitdaging te kunnen gaan.

Indien gewenst, kan er ook een ander

Voor de liefhebbers van escape games,

thema voor deze escape game gekozen

is er deze tocht buiten of in een groot

worden.

historisch gebouw met raadselachtige
sfeer (bv. een kasteel).

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3200
(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 3900
(BTW excl. )
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CITY
SAFARI
ONTDEKKINGSTOCHT
IN DE STAD

Wat? Wandeltocht in de stad
Voor wie? Gezinnen, vriendengroepen
Waar? Stadsbuurten
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Maximum 6
Aanpasbaar? Lokale vragen en opdrachten
Talen: Nederlands, Frans, Engels

ONTDEK
VERRASSENDE
BUURTEN
Ga op ontdekkingstocht in de stad en

Elk team kan thuis het stadsplan

laat je verrassen door onbekende

downloaden met de foto's die je moet

plekken, bijzondere verhalen en

zoeken en meteen beginnen spelen.

kleurrijke figuren.

Ideaal voor bezoekers en bewoners die
hun eigen stad met andere ogen willen

Super Sam wordt je charmante gids in

bekijken.

Facebook Messenger. Op de
stopplaatsen heeft hij quizvragen,

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3200

denk- en doe-opdrachten klaar. Kijk ook

(BTW excl)

goed rond, want je moet ook op zoek

PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 3900

naar de foto's die onderweg zijn

(BTW excl. )

genomen.
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PLAATS
DELICT
CRIMITOCHTEN

Wat? Los de misdaadzaak op
Voor wie? Gezinnen en vriendengroepen
Waar? Natuurdomein, historisch gebouw
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Maximum 6 per team
Aanpasbaar? Ja, met lokaal bewijsmateriaal
Talen: Nederlands, Frans, Engels

WANDEL EENS
DOOR EEN TVCRIMI
Bewijs jezelf als detective en los een

Zit je even vast? Roep dan de hulp in

misdaad op. De tocht start bij de ‘crime

van een ervaren speurder via een

scene’ en loopt langs de plaatsen waar

chatbot in Facebook Messenger.

het slachtoffer het laatst is
gesignaleerd.

Het spel is gehuld in een duister
sfeertje en is hierdoor ideaal om te

Onderweg verzamelen de spelers

lanceren met Halloween.

bewijsstukken en getuigenissen van
verdachten. Wie heeft een alibi en een

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 3200

motief en welke verdachten vallen af?

(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 3900

Bij het spel hoort een app waarmee de

(BTW excl. )

spelers tips kunnen bestuderen.
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WONDERFUL
WORLD
VERBORGEN
MINIATUURWERELD IN
HET BOS
Wat? Zoektocht
Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 8 jaar
Waar? Natuurdomein
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Aanpasbaar? Ja, lokale verstopplaatsen
Talen: Nederlands, Frans, Engels

WIST JE DAT ER
MINIMENSJES
VERSTOPT IN HET
BOS WONEN?

Ze krijgen een kaartje mee waarop de
plaatsen aangeduid staan waar ze

De kinderen gaan op zoek naar
minimensjes die verstopt zijn in het bos:
in een vogelkastje, een boomholte, een

mannetjes kunnen vinden.De kinderen
krijgen onderweg ook opdrachtjes van
Super Sam. Dit kunnen taakjes zijn om

plexibox onder de grond...

de mannetjes te helpen overleven of

Ze worden in hun zoektocht bijgestaan

de minimannetjes spelen.

door de Messenger Bot Sam die hun
helpt om dit verborgen volkje te vinden.
Super Sam vertelt hen onderweg heel
wat over dit volkje en hun
leefgewoonten. De kinderen komen te
weten wat ze eten, wat ze doen als ze
ziek zijn, welke spelletjes ze graag
spelen...

het favoriete spelletjes of rijmpje van

Deze tocht is geschikt voor de jongere
kinderen die het fantastisch vinden om
een magische wereld te ontdekken.
PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 4800
(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 5500
(BTW excl. )
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SPELEN OP
MAAT
WELKE DIENSTEN
ZIJN INBEGREPEN?

Kies het spel- of wandelconcept dat past bij
je doelgroep.
Das Box komt ter plaatse om samen met jou
de geschikte wandeling uit te stippelen of
spelterrein te kiezen.
We verwerken de lokale verhalen (legendes,
geschiedenis, natuur) in het gekozen
spelconcept.
Das Box zorgt (indien nodig voor het
concept) voor een wandelkaart met
aanduiding van plaatsen voor doe- of fotoopdrachten.

Voor de speurtochten zorgt Das Box (in

Je denkt mee na over zotte of spannende

samenwerking met plaatselijke

opdrachten of je laat deze taak volledig aan

klusjesman/handige Harry dat alle tools (bv.

Das Box over.

sensor, boei op het water, box in de grond)

We gaan ter plaatse op zoek naar de

bevestigd worden.

bijzondere plaatsen om te verwerken in de

Voor de escape/speurtochten bezorgt Das Box

tocht.

reservemateriaal aan de opdrachtgever voor het

Voor de Escape/Speurtochten gaan we op
zoek naar speciale verstopplaatsen: een
holle boom, gat in de grond, overdekte
plaats om een geluidssensor te hangen,
nestkastje om iets in te verstoppen, bunker,
vijver om tip op of onder water te
verstoppen...
Das Box zorgt dat het spelscenario en de
opdrachten geïmplementeerd worden in de
spelsoftware.

geval dit vervangen moet worden.
Teksten en promobeelden wordt voorzien voor
op website.
Systeem spelcodes wordt opgezet door Das
Box
Spelers kunnen indien nodig terecht bij 7/7
helpdesk Das Box.
We bezorgen spelersfoto's (waarvoor
toestemming gegeven is door de spelers) aan
de opdrachtgever om te gebruiken voor verdere
promotie.
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Do it yourself
Wat is een DIY spel? zie p. 20

CRAZY
WANDELBINGO
WANDELEN
WORDT WEER
LEUK

Wat? Wandelbingo met opdrachten
Voor wie? Gezinnen met kinderen van 3 tot 10
jaar
Waar? Landelijke omgeving
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Een gezin
Deze wandeling krijgt een echte
gastheer: de Crazy Horse (chatbot).
De kinderen vertrekken op tocht met

Dit is een standaard concept. De inhoud

een bingokaart. Op de kaart staan

van dit spel wordt niet aangepast aan de

allerlei dieren en andere dingen die ze

locatie en/of de wandeling. Er wordt

onderweg kunnen vinden.
Zodra ze iets vinden, sturen ze het
bijhorende nummer naar de Crazy Horse
(chatbot). De Crazy Horse zal hen vragen
om een foto te nemen of hen een
grappige opdracht geven.

gewerkt met dieren en planten en dingen
die het gewenste seizoen overal te vinden
zijn.
Dit spel wordt aangeboden volgens ons
doe-het-zelf principe (DIY), zie verder in
deze brochure.

Met behulp van beeldherkenningsoftware geeft deze crazy chatbot

PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 1450

punten.

(BTW excl)

Het spel werkt volgens het bingo

PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 2150 (BTW

principe: extra punten als je een

excl. )

volledige verticale of horizontale rij kan
vormen.
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SUPER
SECRET
DIY VERSIE

SPANNEND,
DIGITAAL &
ACTIEF
Wat? Cluedo op wandeltocht
Voor wie? Kinderen van 8 tot 12 jaar
Waar? Park of landelijke omgeving
Wanneer? Doorlopend (24/7)
Hoeveel spelers? Een gezin
Aanpasbaar? Ja met lokale tips
Talen: Nederlands, Frans, Engels
De diamanten van Barones Berenborst
zijn gestolen. Commissaris Maurits
roept de hulp van de kinderen in om de
dader te vinden.Er zijn een aantal
verdachten en de kinderen moeten
aanwijzingen verzamelen om te
achterhalen wie de dief is.
De spelers hebben via Facebook
Messenger contact met commissaris
Maurits. Hij speelt hen aanwijzingen
door die ze samen onderzoeken.
Er zijn lokaal tips verstopt. We bezorgen
hiervoor zelfklevende plaatjes aan de
opdrachtgever en geven tips om deze
origineel te verstoppen. De
opdrachtgever kiest zelf waar het spel
gespeeld wordt en legt de locaties van
de tips vast.

Hij kan deze plaatjes met tips op
locaties naar keuze verstoppen en er
naar keuze origineel mee omgaan:
plaatje in nestkastje in boom, plaatje in
de holte van een boom. Bij het spel
hoort een Super Secret app waarmee
de kinderen tips kunnen bestuderen. Je
kan de dader afluisteren,
raadselachtige geluiden ontcijferen en
met augmented reality komen extra tips
tevoorschijn.
PRIJS VOOR 2 MAANDEN: vanaf € 1850
(BTW excl)
PRIJS VOOR 1 JAAR: vanaf € 2550 (BTW
excl. )
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VILLAGE
GAMES
OPDRACHTENSPEL IN DE
GEMEENTE

Wat? Actief opdrachtenspel met foto’s
Voor wie? Gezinnen
Waar? Dorp of stad
Wanneer? Eenmalig of terugkerend event
Aanpasbaar? Ja, met lokale opdrachten
Al aangeboden door: Gezinsbond, GC Wabo,
Odisee hogeschool

GEZINNEN
KOMEN NAAR
BUITEN
De deelnemers krijgen een lijst met
opdrachten. Van het resultaat nemen ze
een foto die ze via Messenger sturen

Hoe lang je speelt, dat bepaal je volledig zelf.
Hoe ouder de deelnemers, hoe langer je kan

naar chatbot Super Sam.

spelen.

Een lokale jury beoordeelt de

- Spel voor gezinnen met kleuters

ingezonden foto's op creativiteit en
originaliteit. Daarnaast zijn er ook
denkopdrachten met raadsels. Die

Verschillende varianten mogelijk:
- Spel voor gezinnen met lagere
schoolkinderen
- Spel voor tieners met opdrachten iuit

worden beoordeeld door Super Sam.

televisieseries, games, tiktok/ youtube

Tijdens het spel houdt Super Sam

- Volwassenenversie

iedereen op hoogte van de scores en de

bekendheden

resterende tijd.

PRIJS 20 SPELERS: vanaf € 41 (BTW excl)

Hoe lang je speelt, dat bepaal je

PRIJS 50 SPELERS: vanaf € 103 (BTW excl.)

PRIJS 30 SPELERS: vanaf € 62 (BTW excl)

volledig zelf. Hoe ouder de deelnemers,
hoe langer je kan spelen.

PRIJS 5 SPELERS: vanaf € 155 (BTW excl.)
PRIJS 100 SPELERS: vanaf € 186 (BTW excl.)
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LOCKDOWN
GAMES
OPDRACHTENSPEL THUIS

Wat? Actief opdrachtenspel met foto’s
Voor wie? Gezinnen, verenigingen, studenten
Waar? Huis en tuin
Wanneer? Eenmalig of terugkerend event
Hoeveel spelers? tot 250 gezinnen
Aanpasbaar? Ja, met lokale opdrachten
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Al aangeboden door: Roche, Gezinsbond,
Partena, KSA, Jeugddienst Beersel en veel
families...

ACTIEF EN
CREATIEF MET
FOTO'S
De deelnemers krijgen een lijst met
opdrachten. Van het resultaat nemen ze
een foto die ze via Messenger sturen
naar chatbot Super Sam.
Een jury beoordeelt de ingezonden
foto's op creativiteit en originaliteit.
Daarnaast zijn er ook denkopdrachten
met raadsels. Die worden beoordeeld
door Super Sam.

Tijdens het spel houdt Super Sam iedereen
op hoogte van de scores en de resterende
tijd.
Hoe lang je speelt, dat bepaal je volledig
zelf. Hoe ouder de deelnemers, hoe langer
je kan spelen.
Verschillende mogelijkheden:
Thema's: sport, cultuur, ...
Leeftijden: grootouders/kleinkinderen,
tieners (14+), studenten, ...
Spellocatie: thuis of buitenshuis
PRIJS 30 SPELERS: vanaf € 62 (BTW excl)
PRIJS 50 SPELERS: vanaf € 103 (BTW excl.)
PRIJS 5 SPELERS: vanaf € 155 (BTW excl.)
PRIJS 100 SPELERS: vanaf € 186 (BTW
excl.)
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DE BUBBEL
QUIZ
ZOOMQUIZ VAN BUBBEL
TEGEN BUBBEL

Wat? Quiz van bij je thuis met videobellen
Voor wie? Collega's, vrienden, familie...
Waar? Thuis
Hoe lang? 60 tot 120 minuten
Hoeveel spelers? Tot 50 teams (200 spelers)
Talen: Nederlands
Al gespeeld door: Expoo,
Arteveldehogeschool, KSA Menen, Lumière,
CVO Antwerpen, heel wat families...

DE QUIZ VOOR
NIET-QUIZZERS
Niet al te serieuze of moeilijke quiz waar

De teams antwoorden door een bericht te

ook niet-quizzers graag aan deelnemen.

sturen naar een Messenger chatbot die de

De quiz is kant-en-klaar. De nadruk ligt

team is er dus een speler nodig met een

op humor, met het soort grappige

Messenger account.

scores doorspeelt aan de quizmaster. Per

vragenrondes die je kent van ‘De

De spelers kunnen spelen met de

Slimste Mens’.

webversie van Zoom. De quizmaster heeft
Kies je presentator, verzamel iedereen

een geïnstalleerde versie van het

online en beginnen maar! De

programma nodig.

presentator deelt zijn scherm met de
deelnemers en praat de quiz aan elkaar.

PRIJS 10 TEAMS: vanaf € 73,5 (BTW excl)
PRIJS 20 TEAMS: vanaf € 186 (BTW excl. )

Na elke vragenronden overleggen de

PRIJS 25 TEAMS: vanaf € 231 (BTW excl. )

spelers met hun team in een virtuele
ruimte (breakout room) van Zoom.
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DE DOLLE
DOEQUIZ
FAMILIEQUIZ VAN
BUBBEL TEGEN BUBBEL

Wat? Quiz van bij je thuis met videobellen
Voor wie? Families met kinderen
Waar? Thuis
Hoe lang? 60 tot 120 minuten
Hoeveel spelers? Tot 50 teams (200 spelers)
Talen: Nederlands

VOOR VURIGE
VADERS, MACHTIGE
MOEDERS, ZOTTE
ZONEN EN DOLLE
DOCHTERS
Een echte familiequiz met veel doe- en

De teams antwoorden door een bericht te

zoekopdrachten maar ook ook grappige

sturen naar een Messenger chatbot die de

denkrondes

scores doorspeelt aan de quizmaster. Per
team is er dus een speler nodig met een

De quiz is kant-en-klaar. De nadruk ligt

Messenger account.

op humor,

De spelers kunnen spelen met alle
Kies je presentator, verzamel iedereen

programma's om te videochatten: Zoom,

online en beginnen maar! De

Teams, Jitsi Meet...

presentator deelt zijn scherm met de
deelnemers en praat de quiz aan elkaar.

PRIJS 10 TEAMS: vanaf € 73,5 (BTW excl)
PRIJS 20 TEAMS: vanaf € 186 (BTW excl. )
PRIJS 25 TEAMS: vanaf € 231 (BTW excl. )
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DO IT
YOURSELF
GAMES

Kant-en klaar spelconcept
Betaalbaar
Opdrachtgever stippelt route uit en
legt stopplaatsen vast
Materiaal om spel op te zetten wordt
bezorgd per mail of post.
Uitgebreide handleiding met veel
tips om spel ter plaatse op te zetten
Telefonische ondersteuning door
medewerker Das Box
Das Box voorziet Informatie en
promobeelden voor website
Systeem spelcodes wordt opgezet
door Das Box
Gebruik spelserver inbegrepen voor
gekozen periode
Spelers kunnen indien nodig terecht
bij 7/7 helpdesk Das Box
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Voorschot en opleveringstermijn
Das Box start het project van zodra een
voorschot van 25% is betaald. We hebben
minimum 1 maand tijd nodig om een spel
'op maat ' te realiseren. De spelen kunnen
dus ten vroegste 1 maand na start worden
opgeleverd.. Dit geldt niet voor de DIY
concepten.
Test van de applicatie
Das Box test de applicatie op bureau,
zonder alle wandelingen nog eens af te
leggen. Het is aanbevolen dat de
opdrachtgever de wandelingen ter plaatse
uittest. Das Box kan dit ook uitvoeren tegen
een kost van €20/uur (BTW ex.) +
verplaatsingskosten.
Drukwerk
Sommige onderdelen van deze offerte
bevatten design van drukwerk. Het eigenlijke
drukwerk is niet inbegrepen, maar kan ook
door Das Box uitgevoerd worden.
Bevestiging van spelmateriaal
Bepaalde onderdelen voor Super Secret
moeten ter plaatse bevestigd worden. De
opdrachtgever staat in voor bevestiging en
bevestigingsmateriaal. Indien gewenst kan
Das Box een prijsvoostel doen voor de
bevestiging van het spelmateriaal.
Verlenging van het spel
Deze spelen kunnen ook de komende jaren
worden aangeboden. Voor het gebruik van de
spelsoftware en spelserver is een prijs
opgegeven. Voor wijzigingen aan het spel
geldt een dagprijs van €440 (BTW ex.).
Dit prijsvoorstel is 1 maand geldig en onder
voorbehoud van onbedoelde (reken)fouten
La mosca BV
Ferdinand Lousbergskaai 117
9000 Gent
BE0883604870
Bank: BE32 7370 2199 5502
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