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jullie maximaal een uur de tijd om je te bevrijden. Jullie gaan met groepen van 

                7 t/m 13 personen op pad. Zijn jullie met meer personen? Dan kun je 

Escape The Forest achter elkaar boeken, de groepen starten 30 minuten na elkaar. 

De andere teamleden kunnen genieten van een drankje aan de bar of op ons terras, maar we kunnen ook andere activiteiten aanbieden. 

Om het spel te kunnen spelen zijn er minimaal 7 personen per groep nodig. 
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Kosten

De Escape The Forest kost  €12,50 per persoon.

7 vragen om te stellen voor je een groepsuitje boekt.

1. Heeft het bedrijf minimaal 8,5 gasttevredenheid? 

2. Hebben ze tenminste 10 overtuigende reviews? 

3. Heeft het bedrijf duidelijke leveringsvoorwaarden? 

4. Moeten we een verzekering afsluiten voor de activiteiten? 

5. Hoe garandeert het bedrijf de veiligheid voor deelnemers aan 

buitensportactiviteiten? 

6. Is er een alternatief wanneer het slecht weer is? 

7. Zijn er faciliteiten voor binnen en buiten eten? 

Kijk hier voor een exclusieve aanbieding voor jouw groep.

En krijg nog meer tips voor het organiseren van een groepsuitje. 

Boek een gratis adviesgesprek! 

Bel 0548-681338 (kantooruren) of mail: info@wilgenweard.nl
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