Alles voor een geslaagde Teambuilding !!!

“ Winter barbecue met activiteiten in de Witte Hoef “
Games – Fun – Food – Drinks - Ambiance

Een gezellige winter teambuilding aan de haard, uitdagende activiteiten buiten, of kies voor een combinatie
van binnen en buiten. Hieronder vindt je alvast enkele leuke voorstellen, telkens met een winter barbecue en
drankenpakket inbegrepen
Planning
Naargelang uw keuze duren de activiteiten 1 tot 3 uur. Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
➢
➢
➢
➢
➢

Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters in de Witte Hoef te Schaffen.
Teamindeling & briefing door onze begeleiders.
Start, de teams doorlopen de verschillende activiteiten, overzicht op de 2e pagina.
Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.
Afsluiten met een lekkere winter BBQ + drankenforfait van 2uur

Begeleiding
Onze begeleiders geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar opnemen.
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Menu winterbarbecue + 2u drankenforfait:
Saladebar: gemengde salades en rauwkost * gebakken Krielaardappeltjes * Stokbrood * koude sausen
*Warme sausen * Warme groenten uit de oven
Op de barbecue: Vleesspies * BBQ Worst * Kipfilet * Ribbetjes * Speklapjes

optie: Vis: zalm en kabeljauw Papillotjes
Optie: ijsbuffet met verse fruitsalade, warme chocoladesaus en slagroom voor de liefhebbers

2u drankenforfait:
Cola, Cola zero, Fanta, waters, bier, wijnen (rood, rosé, wit) , koffie en thee zijn inbegrepen tijdens de BBQ voor 2 uur
Na deze 2 uur kan het dranken pakket verlengt worden, of de dranken na het forfait worden aangerekend.

Activiteiten + winterbarbecue:
Inbegrepen : Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het
winnende team, unieke locatie, volledige organisatie, uitgebreide barbecue met drankenforfait van 2u.

1. Kraak de kluis: Denk aan een escaperoom, maar i.p.v. te ontsnappen gaan we inbreken. Ontcijfer de
raadsels, kraak de codes en open als eerste de kluis, maar pas op voor de valkuilen. Een echte aanrader.
Duur activiteiten: 1uur / Vanaf 14 personen / € 55 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 3 uur

2. Race-simulators: Racen tegen collega’s, vrienden , wie heeft dat nog nooit willen doen? Toon je
race-skills op je favoriete circuit en probeer sneller te rijden dan je tegenstanders. Onze
professionele racesimulators zijn aan elkaar gelinkt, dus de racewagens kunnen elkaar in halen, (en
zelfs van de baan rijden). Kortom een super “spannende, gezellige en veilige” teambuilding
Duur activiteiten: 2uur / Vanaf 14 personen / € 70 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 4 uur

3. Escaperoom Professor Volta + Race-simulators: een toffe combinatie en 100% indoor
Duur activiteiten: 2,5uur / Vanaf 14 personen / € 80 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 4,5uur

4. All-in outdoor winter: een totale beleving met 9 originele activiteiten. Deze zijn verdeeld over 2 locaties, voor de
verplaatsing gebruiken we de Locat-Express . Activiteiten: buggy-race, reuze katapult, Pistoolschieten, teambike,
archery tag (een soort paintball met bogen), teambike, levensgroot tafelvoetbalspel, frisbeegolf, alcoholtest.
Duur activiteiten: 3 uur / Vanaf 14 personen / € 92 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 5uur

5. Higlandgames “clash of the clans”: Volledig in de traditie van de Schotse Clans (met kilt) gaan de deelnemers in
teams met elkaar de strijd aan.Je hoeft helemaal niet de sterkste te zijn, belangrijker is om als team je
gezamenlijke talenten te gebruiken. Denk dus na, werk samen en verover bij elke activiteit een stukje Schotland.
Duur activiteiten: 3 uur / Vanaf 14 personen / € 89 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 5uur

6. Rodeoquiz: Mag het eens iets anders zijn? Probeer onze knotsgekke Rodeo Quiz. Deze actieve Quiz bestaat uit
uiteenlopende rondes, telkens met een zot kantje. Na elke ronde mag het winnende team een ritje maken op
onze wilde stier “Jack”. Het team dat het langst kan blijven zitten op de rug van “Jack” wordt bekroond als
koning van de Rodeoquiz. Pistoolschieten, blind 4 op rij, quizrondes, toren van hanoi, …
Duur activiteiten: 2 uur / Vanaf 14 personen / € 65 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 4uur
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7. Archerytag: “richten – schieten – raak - zoek dekking – net naast” een spannend en sensationeel spel. Twee
teams nemen het tegen elkaar op met handbogen en pijlen in een “Hunger Games”-achtige setting. Probeer de
doelen van je tegenstander om te schieten maar zorg ervoor dat je zelf niet geraakt wordt.
Duur activiteiten: 1 uur / Vanaf 14 personen / € 6 PP Excl. BTW 21% / Duur activiteiten + BBQ: 4uur

8. Teamdynamiek met Joost Nap: Inzichten over communicatie, samenwerking en de dynamiek van het team en de
personen. Op een leuke en professionele manier wordt er d.m.v eenvoudige en simpele oefeningen inzicht
geboden in hoe mensen met elkaar omgaan, de groepsdynamiek, de sfeer, de onderlinge communicatie en de
kwaliteiten. Trainer: Joost Nap, Psychosynthese, Haptonomie.
Duur activiteiten: 2 uur / Vanaf 14 personen / € op aanvraag / Duur activiteiten + BBQ: 4uur

Locat zorgt voor:
De totale organisatie: voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.
Professionele begeleiding: iedereen is betrokken en actief bezig , geen wachttijden, motivatie, veiligheid.
Een mix van creatieve (eigen ontwikkelde) activiteiten op een toffe locatie .
Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken.

De prijsofferte en het reservatie formulier vindt u op de volgende pagina.
Heb je vragen, contacteer ons en wij helpen u graag verder.

Met sportieve groeten,
het LOCAT-team
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Prijs offerte / Reservatie Winterbarbecue + activiteiten
Excl. BTW
1. Kraak de kluis + BBQ + 2u drankenforfait

€ 55 pp

2. Race-simulators + BBQ + 2 u drankenforfait

€ 70 pp

3. Escaperoom + race-simulators + BBQ + 2u drankenforfait

€ 80 pp

4. All-in Outdoor + BBQ + 2u Drankenforfait

€ 92 pp

5. Highland-Games + BBQ + 2u Drankenforfait

€ 89 pp

6. Rodeo Quiz + BBQ + 2u Drankenforfait

€ 65 pp

7. Archery Tag + BBQ + 2u Drankenforfait

€ 65 pp

8. Teamdynamiek + BBQ + 2u Drankenforfait

Op aanvraag

Inbegrepen:
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team,
unieke locatie, volledige organisatie, uitgebreide barbecue met drankenforfait van 2u.

Opties:
Catering: voor de volledige menu’s vraag onze cateringfiche.
Activiteiten: Er kunnen extra activiteiten worden voorzien: prijs op aanvraag.
Vezekering:: Er is de mogelijkheid om een verzekering Lichamelijke ongevallen af te sluiten. De meeste
Arbeidsongevallen verzekeringen dekken dit risico standaard, best wel even na te vragen / te melden bij de verzekeraar.

Locatie
De Witte Hoef : Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen

Vergaderzalen / Teambuilding / Overnachting / Catering.

Reservatie gegevens
Voor akkoord en ter bevestiging van deze offerte gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. De
reservatie is definitief na ontvangst van het ingevulde formulier en 30% voorschot.

Bedrijf:

Datum activiteit:

Contactpersoon:

Aantal personen:

Tel.:

Startuur :

BTW-nr:

Keuze activiteit:

Facturatie-adres:
Opties / opmerkingen:

Bevestiging reservatie + akkoord algemene voorwaarden
Handtekening + naam vermelden

Locat gegevens:

BTWnr: BE 443.863.981
IBAN: BE17 4048 0486 4121

Rekeningnummer KBC: 404-8048641-21
BICC: KREDBEBB
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Algemene voorwaarden Locat BVBA
1.

Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling
aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

2.

Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige
deelnemers (tenzij 2 dagen voordien doorgegeven). Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een
meerprijs worden aangerekend.

3.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het
totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst
door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde
vergoeding lastens ons.

4.

Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Locat na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot
werd bedongen. In dat geval is de reservering en / of offerte pas bindend voor Locat na schriftelijke bevestiging door
Locat zelf.

5.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

6.

Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek.

7.

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

8.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend van factuurdatum ten belope van 1,5% per
maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25 euro.) als schadebeding.
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