
 

 

 

DE ERFENIS 
Vanaf € 59,00 per persoon (uitgaande van minimaal 20 personen)  
 

Programma voorstel:  

 Ontvangst Dekker Warmond met uitleg programma  

 Vertrek naar Leiden op een grote luxe sloep inclusief schipper voor een het 

spelprogramma “De Erfenis”.  

 Na 2 uur terug met de sloep naar Dekker Warmond. Aansluitend kunt u op het terras 

genieten van een barbecue of een Italiaans buffet.  

 

De Erfenis (zo snel mogelijk 1 miljoen Euro uitgeven, wie wil dat nu niet?)  

Een modern, communicatief, creatief en interactief spelprogramma, waarbij u op een speelse en 

relaxte manier de stad Leiden leert kennen. U ontvangt 1 miljoen Euro en geeft dit zo snel 

mogelijk uit door vragen correct te beantwoorden, foto opdrachten creatief in te vullen en 

andere teams online uit te dagen. U ontvangt een smart telefoon met app, internet en GPS. Een 

rijk familielid is overleden en laat zijn erfenis achter. Maar hij wil het nalaten aan slechts 1 

persoon. Om te bepalen wie dat zal zijn, krijgt u de opdracht om binnen 2 uur zoveel mogelijk 

geld uit te geven. Een smartphone (met app) leidt u de weg. Alle scores, foto’s en wandelroutes 

worden online geregistreerd en zijn meteen na afloop beschikbaar. Na ca 2 uur spelen wordt 

iedereen weer terug verwacht bij de notaris. Terwijl u bijkomt met een drankje en hapje wordt 

het verloop van het spel op een groot scherm getoond. Tot slot wordt bekend gemaakt wie er 

recht heeft op de Erfenis van 750 miljoen Euro.  

 

Totale duur: Circa 5 uur 

 

Inclusief:  

- Voorbereiding en organisatie  

- Begeleiding en instructie door de notaris (instructeur) met instructiefilm  

- Gebruik van speciale smartphones en app  

- Eindpresentatie met animatiefilm  

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

- Prijs voor winnend team  

- Luxe sloep van Warmond naar Leiden en terug  

- Italiaans buffet  

 

Exclusief:  

- Overige consumpties en horeca  

- 21 % BTW 

 

WAVE-Citygames 2015 

http://www.wave-citygames.nl/activiteiten-overzicht/de-erfenis-mobiel-applicatie/

