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Over onze 
escape rooms
Een escape room is een teamspel waarbij 
een groep personen samen puzzels en 
raadsels probeert op te lossen, mysteri-
euze voorwerpen vindt en sloten opent 
om zo binnen bepaalde tijd het mysterie 
te ontrafelen. Wij bieden kant-en-klare 
escape room boxen aan met alle beno-
digdheden om binnen 10 minuten een 
ruimte om te toveren tot unieke escape 
room beleving.

Wat zit er in een escape box?
Onze escape room boxen bevatten alle 
benodigdheden voor een leuke en uitda-
gende escape room op locatie. Naast fysieke 
elementen en voorwerpen bevatten al onze 
escape room boxen ook digitale elementen, 
gesproken dialogen, achtergrondgeluiden 
en een tikkende timer die de ‘escape room 
sfeer’ naar iedere ruimte kan brengen. De 
verhaallijnen, dialogen en puzzels in onze 
escape room zijn maatwerk, hebben we zelf 
ontwikkeld en zijn uniek per thema.

Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken
Met behulp van de meegeleverde hand-
leiding is een box binnen 10 minuten ge-
bruiksklaar voor een groep. Het enige wat 
nodig is, is een laptop of computer met een 
internetverbinding.

Het spel
Als de escape room klaargezet is heeft de 
groep 60 minuten de tijd om het myste-
rie op te lossen. Iets meer tijd nodig? Ook 
geen probleem, na 60 minuten kan de groep 
gewoon verder spelen. Alleen hebben zij de 
escape room “niet gehaald”.

Omdat een escape room nog best een uit-
daging kan zijn, leveren wij onze boxen met 
hint- en oplossing enveloppen die de groep 
op vaste aangegeven tijden kan gebruiken.

'' Super leuk om te doen. Je kunt je eigen 
huis, club of verenigingsruimte opbouwen 
tot je eigen escape room. Zit super in elkaar 

met diverse attributen. ''         
                                               - Alet

O.a. deze bedrijven gingen jou voor:

Waarom 
samenwerken met 
Codekrakers?
Met meer dan 9.000 tevreden klanten en een hoge 
waardering onder klanten, weet je als zakelijk 
partner van Codekrakers zeker dat je goed zit.

Vergroot jouw productaanbod
Gebruik ons kant-en-klare escape room concept om het 
aanbod van jouw producten of diensten te vergroten. 
Ons concept is eenvoudig op te schalen tot grote aan-
tallen spelers.

Wordt ontzorgd
Jij hebt geen omkijken naar onze boxen. Wij regelen dat 
de box bij jou komt, zodat het spel snel kan beginnen.

Goede en kwalitatieve beleving
Onze escape rooms zijn uniek en met veel zorg samen-
gesteld. Jij kan hiermee een kwalitatieve en goede bele-
ving aanbieden aan jouw klanten zonder het wiel zelf te 
hoeven uitvinden.

Altijd geschikt
Een escape room is geschikt voor iedereen! Voor jong en 
oud, voor plezier en als teambuilding activiteit. Daarnaast 
kan het spel zowel binnen als buiten gespeeld worden. 
Zo ben je niet afhankelijk van de weersvoorspelling. Het 
enige wat je nodig hebt is een internetverbinding, een 
laptop en ten minste een tafel. 

Een passende oplossing voor jouw organisatie
Of je nou een escape room eindeloos wilt gebruiken 
gedurende langere periode, eenmalig een escape room 
wilt spelen met 80 collega’s, 10 klassen, 200 teamleden 
of juist niet precies weet hoeveel personen gebruik gaan 
maken van een escape room. Met onze zakelijke moge-
lijkheden is er altijd een passende oplossing voor jouw 
organisatie.

Voor jong, oud en alles daar tussenin
De escape rooms zijn voor verschillende leeftij-
den geschikt. Veel van onze boxen zijn gericht 
op personen ouder dan 16. Deze boxen zijn 
geschikt voor 4 tot 6 personen. Onze escape 
rooms voor kinderen (leeftijd 9 t/m 14) zijn 
geschikt voor groepen van 4 tot 8 personen. 
Voor kinderfeestjes, familiedagen, vrienden-
groepen of vrijgezellenfeesten, een escape 
room is altijd een leuke en uitdagende ac-
tiviteit! Een escape room is niet alleen maar 
een leuk spel, het is ook uitermate geschikt 
als teambuildingsactiviteit. Om het mysterie 
binnen de tijd op te lossen is samenwerking, 
communicatie en creativiteit essentieel. Grote 
groepen of vaker achter elkaar spelen? Ook 
geen probleem met één van onze zakelijke 
mogelijkheden. (lees snel verder).
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€Abonnement Strippenkaart
Onbeperkt onze escape room spelen op 
jouw locatie
Met een escape room abonnement kun je onze escape 
room gedurende de looptijd onbeperkt aanbieden 
aan jouw klanten. Ideaal als je een horeca gelegenheid 
hebt en je naast het eten een leuke activiteit wilt aan-
bieden, of als je een camping of (outdoor) activitei-
ten locatie hebt en een extra activiteit wil aanbieden.

Escape rooms op afroep tegen 
een gereduceerde prijs

Onbeperkt kunnen spelen voor één vast 
bedrag

7 dagen per week staan we voor je klaar

Eenvoudig zelf opnieuw op te zetten na 
iedere speelronde

Wat krijg je precies?
Je ontvangt één (of meerdere) van onze escape rooms. Wij leveren instructies om de escape room 
opnieuw te gebruiken en genoeg reserve materialen, zodat jij de escape room gedurende de afge-
sproken periode onbeperkt kan aanbieden aan jouw klanten. Het abonnement is per maand opzeg-
baar.

Hoe werkt een abonnement?
Na het ontvangen van de offerte, dient het volledige bedrag vooraf betaald te worden. Na betaling 
sturen we 72 uur voor ingang van jouw abonnement de escape room, extra materialen en een hand-
leiding toe waarmee jij de escape room na een keer spelen weer gebruiksklaar kan maken. De dag 
nadat het abonnement is verlopen, ontvang je van ons retourinstructies en een retourlabel om de 
escape room weer retour te sturen.

Voor wie is een abonnement geschikt?
Een escape room abonnement is ideaal als je een horeca gelegenheid hebt en je naast het eten een 
leuke activiteit wilt aanbieden, of als je een camping of (outdoor) activiteiten locatie hebt en vaker 
een extra activiteit wil aanbieden gedurende een bepaalde periode.

Voorbeeld: 
Er kunnen 6 spelers een escape room spelen, je kunt deze telkens opnieuw opzetten dus zo kan je 
wel tot 10 rondes per dag spelen. Stel je vraagt 5 euro per deelnemer, dan kan je per dag maximaal 
10 rondes * 30 euro = 300 euro eraan verdienen. Zo kan een abonnement snel uit!

Wat krijg je precies?
Je ontvangt een unieke strippenkaart code waarmee jouw bedrijf eenvoudig boxen kan reserveren 
via onze website. Bij het afrekenen wordt de code ingevuld, zodat er geen betaling voldaan hoeft te 
worden. Strippenkaarten zijn beschikbaar in de aantallen: 10 boxen of 20 boxen. Meer boxen nodig? 
Dan gaan we graag met je in gesprek! 

Hoe werkt een strippenkaart?
Na het ontvangen van de aanvraag, dient het volledige bedrag vooraf betaald te worden. Je ont-
vangt vervolgens jouw strippenkaart code. De strippenkaart is 12 maanden geldig. Elke keer als je 
een escape room nodig hebt, kun je middels de code een reservering plaatsen via onze webshop. 
We verzenden dan op de door jou aangegeven datum één (of meerdere) escape rooms naar je toe. 

Voor wie is een strippenkaart geschikt? 
Een strippenkaart is ideaal voor evenement- of activiteitencentra of bedrijven die activiteiten verhu-
ren en niet precies van te voren weten hoeveel escape rooms ze nodig hebben en wanneer deze 
nodig zijn. Of voor wie een abonnement nog een stap te ver is.

Wat zijn de kosten? Wat zijn de kosten?
De prijs van onze abonnement zijn 
all-in en is afhankelijk van de maand 
waarin het abonnement ingezet wordt:

januari t/m augustus 
€ 450,- per maand

september t/m december 
€ 650,- per maand

excl. BTW & incl. verzending excl. BTW & incl. verzending

Geïnteresseerd? Scan de volgende QR code of ga naar www.codekrakers.nl/zakelijk 

Weet je niet precies wanneer en hoeveel es-
cape rooms je nodig hebt? Kies dan voor een 
strippenkaart, hiermee zijn escape rooms op af-
roep beschikbaar tegen een gereduceerde prijs.

Flexibel op afroep beschikbaar

Profiteer van een korting per box

Eenvoudig reserveren zonder gedoe

Geïnteresseerd? Scan de volgende QR code of ga naar www.codekrakers.nl/zakelijk 

10 boxen
Geen € 619,- maar € 549,- 

20 boxen
Geen € 1.238,- maar € 999,-

http://www.codekrakers.nl/zakelijk
http://www.codekrakers.nl/zakelijk
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Afgiftepunt
Bied een escape room als service aan klan-
ten en betaal zelf niets
Wordt Codekrakers afgiftepunt. Bied jouw 
klanten een escape room als service, be-
taal zelf niets en ontvang 7% commissie!

Jij betaalt zelf niets

Jij ontvangt 7% over iedere box die jij 
verhuurd

Een extra service voor jouw klanten

Wat krijg je precies?
Je ontvangt kosteloos één of meerdere escape room boxen van ons, welke jij kan verhuren aan jouw 
klanten als extra service. 

Hoe werkt het worden van een afgiftepunt?
We bekijken in overleg of jouw organisatie geschikt is als afgiftepunt, welke escape room en hoeveel 
escape rooms geschikt zouden zijn voor jouw afgiftepunt. Jouw klanten betalen de escape room 
voor het reguliere verhuurbedrag aan ons en voor iedere verhuurde escape room ontvangen jullie 
van ons een commissie.

Voor wie is een afgiftepunt worden geschikt?
Voor organisaties die een (extra) activiteit willen bieden aan hun gasten zonder dat dit hen veel werk 
kost. Je kan de escape room activiteit toevoegen in het campingboekje, horeca flyer, op het prikbord 
of in het restaurant hangen. Wanneer jouw klanten of gasten hier interesse in hebben kunnen ze een 
box huren.

Wat kost een afgiftepunt?
Niets*

*Als zakelijk afgiftepunt betaal je zelf niets voor de verhuur van onze escape rooms. Jouw klant be-
taalt het huurbedrag aan ons en jij ontvangt een commissie.

Geïnteresseerd? Scan de volgende QR code of ga naar www.codekrakers.nl/zakelijk 

“We hebben een box besteld voor een gemeenteweekend. In het 
weekend is de box 8x gebruikt. Met de duidelijke instructie was het 
goed te doen om de escape room steeds opnieuw in te richten. Het 
was een groot succes! De filmpjes, achtergrond muziek met aftel-
len en alle attributen maakten het een echte escape room beleving. 
We hadden er ook een wedstrijd van gemaakt wie er het snelste 
uitkwam. Niet alle groepen is het gelukt. Met de hints wel steeds 

bijna... Een super leuke ervaring en voor herhaling vatbaar!!!!”

- Margreet

‘‘Goed verzorgd! Vanaf een advies voor een passen-

de escape room in het begin tot de retourinstructies 
achteraf. De escape room zelf zat goed in elkaar en 

het is ons precies binnen het uur gelukt. Aanrader!’’

- Luciel

http://www.codekrakers.nl/zakelijk


Eenmalige spelen met 
grote groepen
Met jouw team, afdeling, sportvereniging of schoolklas
Het is ook mogelijk om onze escape rooms in te zetten voor grote groepen. Stel je wilt met 80 colle-
ga’s, 10 klassen of 200 teamleden gebruik maken van onze escape rooms, dan kijken we graag mee 
naar een passende en betaalbare oplossing. We stemmen het aanbod af op de specifieke situatie van 
jouw bedrijf.

Uitbreidbaar voor iedere groepsgrootte

Op elke locatie te spelen

Strijd om de snelste tijd

Geïnteresseerd in een aanvraag voor grote groepen? Scan de QR code of ga naar 
www.codekrakers.nl/contact

Over ons
Het verhaal achter Codekrakers: een enthousiast familiebedrijf 
Wij zijn een enthousiast familiebedrijf dat in november 2019 is gestart met de vraag 
“Waarom kan je een escape room beleving niet op iedere locatie mogelijk maken?“. 
Met dit idee onder de arm gingen wij aan de slag, want als familie houden wij dan ook 
van spellen, puzzels, raadsels en ondernemen.

Van één box naar vele boxen in verschillende thema’s
Daarna is er veel gebeurd. We zijn van één box gegaan naar een grote hoveelheid 
boxen in 6 verschillende thema’s. We blijven bezig, we blijven leren en mogen dan ook 
met trots terugkijken op al meer dan 9.000+ Codekrakers die inmiddels onze boxen 
hebben gespeeld.

Verhuren in plaats van verkopen
Omdat een escape room slechts één keer te beleven is, vinden wij het zonde dat deze 
na gebruik verstoft ergens onderin een kast. Daarom hebben wij gekozen voor een 
huur-concept. Door te verhuren in plaats van te verkopen kunnen wij investeren in meer 
en duurdere spullen om onze escape rooms extra beleving te geven. Denk aan het 
inhuren van stem-acteurs en echte voorwerpen en sloten.

Laura 
Social media kampioen 

en inpakheld

Erik
Zorgt dat alles op 

rolletjes loopt

Iris
Out of the escape 

box denker

Dennie
Online mastermind

http://www.codekrakers.nl/contact
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