
 

 

 

De Erfenis 
Een modern, communicatief, creatief en interactief 

spelprogramma, waarbij u op een speelse en relaxte manier 

de stad leert kennen en dat inhoudelijk ook aan uw groep kan 

worden aangepast.  

Ooit gedroomd van het krijgen van 

een grote Erfenis? Een rijk familielid is 

overleden en laat zijn erfenis achter. 

Samen met een aantal andere familieleden maakt u aanspraak op 

deze Erfenis. 

 

De notaris mag de totale erfenis niet verdelen, maar moet deze 

nalaten aan slechts één persoon/team. Om te bepalen wie dat zal 

zijn, krijgt u de opdracht om binnen twee uur zoveel mogelijk geld 

uit te geven. Ja, u leest het goed ‘uitgeven’. 

 

Uitgeven van het geld kunt u doen door middel van foto-opdrachten, vragen beantwoorden, 

portemonnees verliezen en zelfs spelen in een casino en …… uw tegenstanders online 

uitdagen! Een smartphone (van ons, met app op internet en met GPS) leidt u de weg. Wie wint 

uiteindelijk de Erfenis? Alle scores, foto's en wandelroutes worden online geregistreerd en zijn 

meteen na afloop beschikbaar. 

 

Na ongeveer twee uur wordt iedereen weer terug verwacht bij ‘de notaris’. Tijdens de 

presentatie krijgt u alle resultaten van de foto-opdrachten en looproutes van de teams te zien. 

Tot slot wordt bekend gemaakt wie er recht heeft op De Erfenis van 750 miljoen euro.  

 

Duur ± 3 uur. Aanvangs- en eindtijden zijn aan te passen, maar actief spel 

duurt circa 2 uur. 
 

Inclusief:  Begeleiding en instructie met instructiefilm 

 Gebruik speciale smartphones en app, werkend op internet en GPS 

 Eindpresentatie met animatiefilm 

 Digitale versie van de gemaakte foto’s (worden achteraf toegestuurd) 

 Prijs voor winnend team 

 

Exclusief: 21% BTW  

 

Tarieven 2015: € 29,50 p.p. met een minimum van € 590,--  

 

Betalingswijze Het  totaalbedrag dient 1 week na bevestiging te zijn voldaan 

 

Opmerkingen:  Vragen en opdrachten zijn aan te passen aan de klant.  

 Om in de sfeer te komen voor De Erfenis, zie het promo-filmpje. 

 Omdat de uitleg middels een instructiefilm en de eindpresentatie op 

projectiescherm een wezenlijk onderdeel vormen van het totale 

programma, dient de locatie daar ook geschikt voor te zijn. “Even snel 

uitleggen en dan starten” is bij deze citygame niet mogelijk.  

 Beginlocatie dient ook eindlocatie te zijn. 
 

Geïnteresseerd? Mail naar info@wave-citygames.nl of bel +31 (0)165 532 533 
en geef aantal personen, voorkeurstad, datum en gewenste starttijd door. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8yizdMaHhc
mailto:info@wave-citygames.nl

