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Escape From Work  
 

Combineer de beleving van een escaperoom met uitdagende en originele activiteiten.   

 

Ga de strijd aan met de andere teams, verzamel extra aanwijzingen tijdens de teamactiviteiten en start als 

favoriet in de finale. Tijdens de FINALE krijgt elk team een identieke kluis.  Werk samen, ontcijfer de raadsels, 

kraak de codes en open als eerste de kluis, maar pas op voor de valkuilen.  Een echte aanrader. 

 

Planning:              

Het programma duurt in totaal 3 uur, het start uur kan in samenspraak  gekozen worden. 

✓ Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters bij Locat te Kasterlee.  

✓ Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in   

teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar opnemen. 

✓ Start, de teams doorlopen de activiteiten. 

✓ Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team. 

✓ Eventueel afsluiten met  een lekkere Barbecue of foodtruck . 

 

Locatie:              

Onze gezellige Pop‐Up is gelegen in Houtum te Kasterlee, de toeristische hotspot van Kasterlee.  

Geniet van de activiteiten op deze grote evenementenweide, of van een lekker drankje op ons terras. 

Houtum  35a  , 2460 Kasterlee   

Activiteiten:              

De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen. 

Onderstaande activiteiten zijn inbegrepen in het programma. 

   

 

Pistool schieten 
 

Na een oefenronde start de 

wedstrijd, welk team zal de 

hoogste score schieten. 

Nauwkeurigheid en een vaste 

hand maken hier het verschil.  

 

Teambike 
 

Op deze duo-bike is er geen 

stuur. Trappen, remmen en 

samenwerken zijn de 

ingrediënten om sneller te zijn 

dan je tegenstander. 

 

 

Levend tafelvoetbalspel 
 

Probeer zoveel mogelijk 

doelpunten te scoren. 

Ronddraaien is niet toegestaan. 

 

 

 

mailto:info@locatevents.com


Alles voor een geslaagde Teambuilding !!! 
  

Locat Events | Wittehoefstraat 12| 3290 Schaffen  |  Tel: +32 (14) 85 11 30  | Fax: +32 (14) 85 22 71  

www.locatevents.com | info@locatevents.com  | BTW nr.: 443.863.98 

 

2 

 

 

 

    

 

   

 

Begeleiding              

Onze begeleiders verwelkomen de deelnemers ,  geven een leuke briefing en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot 

verloopt. Ze zijn van het begin tot het einde betrokken en zorgen voor een persoonlijk aanpak. 

 

 

 

 

Archery - Tag 
 

Schakel met pijl en boog je 

tegenstanders uit, maar zorg 

ervoor  dat je zelf niet  geraakt 

wordt. Spannend  spel voor jong 

en oud. 

 

Blind 4 op rij 
 

Een activiteit die communicatie 

en teamwerk vereist. Een 

tactische oefening en een 

geheugen test voor het  team. 

 

Toren van Hanoi 
 

Denk logisch na en verplaats de 

toren volgens drie eenvoudige 

regels. Toch niet zo makkelijk als 

het lijkt ! 

 

minute games 
 

Een leuke teambuilding activiteit 

die snel denken, communicatie 

en teamwerk aanmoedigt. Moer 

stapelen, Secret  code, Diamant 

roof, … 

 

Laddergolf 
 

Een heel tof en spannend spel. 

En combinatie van golf en darts 

Elke speler mag 3 keer gooien. 

Het spel eindigt als een team 21 

punten scoort. 

Kraak de kluis 
 

Denk zoals in een escaperoom, 

gebruik je aanwijzingen, ontcijfer 

de codes en kraak de kluis. Kan 

zowel binnen als  buiten.  

Elk team heeft dezelfde  kluis. 
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Prijsofferte:   Escape From Work  Kasterlee         

 Excl. BTW  Incl. BTW  

Groepen vanaf 14 personen:  € 42 pp € 50.82 pp 

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 14 personen: € 588 € 711.48 

 

Inbegrepen              

Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding,  

prijs voor het winnende team, unieke locatie, volledige organisatie. 

Extra’s / opties              

Onze programma’s kunnen nog uitgebreid worden met extra activiteiten en catering.  Prijzen zijn per persoon en excl. BTW 

    

 

 Catering              

Barbecue, broodjeslunch, belegde broodjes, foodtrucks, aperitief, drankenpakket, …  Kies één menu of maak een 
combinatie om een gepersonaliseerde catering voor uw teambuilding te creëren. Vraag  naar onze catering 

voorstellen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Rafting – Blind varen 
Extra € 10  pp  / + 20 min 

 

Powerturn Buggy 
Extra € 12 pp  / + 20 min 

xtra € 

 

Boog Schieten 
Extra € 5  pp  / + 20 min 
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Waarom Locat             

✓ Professionele begeleiding met een persoonlijke aanpak 

✓ Een mix van creatieve eigen activiteiten  op een toffe locatie . 

✓ De totale organisatie tot in de puntjes uitgevoerd:  voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.  

Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken. 

 

Uiteraard bieden we ook maatwerk en denken we graag met je mee over uw ideeën, dit zowel op onze locaties 

als op verplaatsing. 

Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren en wij helpen u graag verder. 

Alvast bedankt voor uw vertrouwen. 

Met sportieve groeten,   

 het LOCAT-team 
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