Teambuilding met leuke thema’s en originele activiteiten !!!

Clash of the Clans “op uw locatie”
Volledig in de traditie van de Schotse clans 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. Welke Clan wordt de grootste
landeigenaar en mag zich “de heerser van de Highlands” noemen ?

Planning
Het programma duurt in totaal 3 uur, het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
 Ontvangst op de afgesproken locatie, opstellen van de activiteiten +/‐ 90min voor de aanvang.
 Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in teams van +/‐ 8
personen die het tegen elkaar opnemen.
 Start, de teams doorlopen de verschillende activiteiten (zie 2e pagina).
 Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.

Locatie op verplaatsing:
Highlandgames op uw eigen bedrijfsterrein, sporthal, voetbalveld, …
het is allemaal mogelijk. Natuurlijk moet er voldoende plaats zijn.
Indien gewenst kunnen wij starshade of party tenten meebrengen
voor de aankleding van uw evenement.
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Activiteiten Highlandgames Kasterlee
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.

Tug o’war

Caber toss

Shots

Combineer samenwerking, kracht,
en techniek. Welk team zal aan het
langste eind trekken.

De boomstam moet over de kop en
loodrecht eindigen. Onze
begeleiders helpen met de techniek.

De oudste krachtmetingen. Gooi de
steen verder dan de andere clan.
Het gewicht wordt aangepast
.(mannen/ vrouwen).

Roll the Barrel

Wiskey Taste

Reuze katapult

Iedereen van het team zal een deel
van het parcours afleggen. Welk
team heeft de snelste estafette.

Na een korte in leiding testen we
onze smaakpapillen. Zet de
Whisky’s bij de juiste etiketten.

Schiet naar het veld van de
tegenstander. Slaagt het andere
team erin om de bal op te vangen?

Archery Tag

Labyrint

ThE Caber Wave

Schakel met pijl en boog je
tegenstanders uit. Maar zorg ervoor
dat je zelf niet geraakt wordt.

Doorkruis zo snel mogelijk het
labyrint. Verdien bonuspunten maar
pas op voor de vele gaten.

Het team loopt met een boomstam
zigzaggend door een parcours van
palen.
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Aunt‐sally

Hoefijzerwerpen

Prijsuitreiking

Elk team probeert om de vogel van de
stok te gooien, ontdek hoe moeilijk het
wel is!

Gooi juist, de punten van het team
worden samengeteld.

Welke clan mag zich “de heerser van
de Highlands” noemen ?

Onze service, wij zorgen voor:
 Professionele begeleiding: onze begeleiders geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen
ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.
 Een mix van creatieve eigen activiteiten op een toffe locatie .
 De totale organisatie: voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.
 Welke keuze u ook maakt, wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld.
Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken.

Opties
Al onze programma’s hebben een heel sterke basis, maar kunnen indien gewenst nog uitgebreid worden met
extra activiteiten en catering. Vraag zeker naar onze menukaart voor ontbijt, broodjeslunch, barbecue, …

Frisbee Golf

Kraak de kluis

Trebuchet

Probeer met zo weinig mogelijk
worpen de vier frisbee doelen te
bereiken.
Extra €5 pp / +20min

Gebruik je aanwijzingen, ontcijfer de
codes en kraak als eerste de kluis.
Zowel binnen als buiten mogelijk.
Extra €8 pp / +30min

Stel dit middeleeuwse toestel juist
af en schiet de bal 50m verder naar
de tegenstander..
Extra €8 pp / +20min

Het programma Highlandgames is een populaire teambuilding en reeds goedgekeurd door honderden
bedrijven. Uiteraard bieden we ook maatwerk en denken we graag met je mee over uw ideeën, dit zowel op
onze locaties als op verplaatsing.
De prijsofferte en het reservatie formulier vindt u op de volgende pagina.
Heb je vragen, contacteer ons en wij helpen u graag verder.
Alvast bedankt voor uw vertrouwen.
Met sportieve groeten, het LOCAT‐team
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Prijsopgave / reservatie: Highlandgames “Op uw Locatie”

Excl. BTW

Incl. BTW

Groepen vanaf 20 personen

€ 47 pp

€ 56,87 pp

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 20 pers

€ 940

€ 1137,40

Inbegrepen
Al de activiteiten, professionele begeleiding, gebruik van de kilten, prijs voor het winnende team, locatie, volledige
organisatie.

Opties:
Activiteiten: Frisbeegolf € 5 / Kraak de kluis € 8 / Trebuchet € 8
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.
De extra verzekering kan afgesloten worden aan € 3,5 pp ( meer info op aanvraag)
De prijzen van de opties zijn exclusief BTW

Locatie
Op de afgesproken Locatie, eigen bedrijfsterrein, sporthal, feestzaal, hotel, ……

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:

Extra catering:

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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