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info@bumperexperience.nl | 06-22666092 | BumperExperience.nl

Zoekt u een spannend bedrijfsevent, vrijgezellenuitje,
personeelsuitje of kinderfeestje? Wij denken graag met u mee!
Op het strand of op een locatie naar keuze.

1. Bubble voetbal
2. Archery tag
3. Lasergamen op locatie
4. Suppen
5. Expeditie Robinson
6. Voetbaldarten
7. Zeskamp
8. Mix & Match
9. (vergader)Arrangementen

Sportieve uitjes

1,5
uur
Prijzen:
vanaf 8 personen €24,50
vanaf 25 personen €19,50
vanaf 50 personen €16,50

Beleef Bubble voetbal
Een middag Bubble
voetbal staat garant
voor lachen, gieren en
brullen om elkaars
acties. Vergeet vooral
de camera niet!

Sportieve uitjes

Wanneer de Bumperballen worden uitgereikt voor een
potje Bubble voetbal is de sfeer gespannen. Niemand
weet precies wat hem of haar te wachten staat. Zodra de
scheidsrechter fluit voor het begin van een potje Bubble
voetbal vergeet iedereen de spanning. Een aantal
vloeiende combinaties volgen, waarna de spits mooi vrij
gespeeld wordt voor het doel. Alles perfect, komt dat
schot!.. BUMP! Twee meter verder komt de spits met een
zachte plof op het veld neer en rolt nog door. Meer dan
een flinke deuk in zijn ego houdt de spits er niet aan over,
de toeschouwers daarentegen komen niet meer bij het van
het lachen!
Deze activiteit kan zowel op het strand als op locatie en in
de zaal gespeeld worden! Het kan altijd doorgaan. De
eventueel bijkomende kosten voor een zaal zijn €60,- per
uur.

Sportieve uitjes

Workshop Archery Tag
Point, aim & SHOOT!
Durf jij het aan?!
1,5
uur

Prijzen:
vanaf 8 personen €24,50
vanaf 20 personen €19,50
vanaf 50 personen €16,50

Wat is Archery Tag?
Het is een competitief spel waar iedereen aan kan
meedoen. Het is een mix van trefbal, boogschieten en
paintball. Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale
foam-tops kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of
blauwe plekken. Als bescherming van het gezicht draagt
iedereen een masker in de teamkleur. Actie en spanning
zijn gegarandeerd met deze gave activteit.

PASSION FOR EXPERIENCE

"GREAT THINGS IN BUSINESS
ARE NEVER DONE BY ONE
PERSON. THEY'RE DONE BY A
TEAM OF PEOPLE." -STEVE JOBS
"TALENT WINS GAMES, BUT
TEAMWORK AND INTELLIGENCE
WIN CHAMPIONSHIPS." -MICHAEL JORDAN

Sportieve uitjes

Lasergamen op locatie
Lasergamen op locatie
Actie, adrenaline en fun, dat is waar het allemaal om draait
tijdens het indoor en outdoor lasergamen op locatie!
Verdeeld in twee teams en voorzien van de allernieuwste
professionele laserguns gaan jullie de strijd aan. Samen
met je vrienden of collega’s beland je in een heuse real life
computergame. En het leukste van alles; lasergamen op
locatie kan op elke plek gespeeld worden die jullie maar
wensen. Op het strand, in het bos, in jullie bedrijfspand of
een andere zelfgekozen plaats; alles is te realiseren en er
zijn talloze spelmogelijkheden. Natuurlijk kun je ook terecht
op één van onze eigen bijzondere locaties. Ervaar nu zelf
deze unieke teamactiviteit vol spanning!

Always a HIT!
1,5
uur
Prijzen:
vanaf 10 personen €27,50
vanaf 20 personen €22,50
vanaf 50 personen op aanvraag

Sportieve uitjes

Door de
grachten of op
zee!
1,5
uur
Prijzen:
vanaf 10 personen €27,50
vanaf 20 personen €25,35+ op aanvraag

SUPPEN
Suppen saai?! Allang niet meer! Suppen op locatie biedt je
een prachtige tours in verschillende steden en op alle
stranden van Nederland, vanaf het water is alles anders.
Suppen op locatie kan met collega’s, als teamuitje of
tijdens jouw vrijgezellenfeest en zelfs met kids! Natuurlijk is
het ook mogelijk om een sup te huren en lekker zelf op pad
te gaan, je krijgt in dat geval een uitleg en natuurlijk de
benodigde materialen mee met leuke tips. Suppen op
locatie kan iedere dag van de week geboekt worden en wij
zorgen voor een programma op maat. Suppen op locatie
met je hele dispuut, wij hebben ook ruimte voor grotere
groepen! Vraag direct vrijblijvend naar de mogelijkheden
voor het aller leukste Sup uitje op iedere gewenste locatie.

Teambuilding

Expeditie Robinson
Expeditie Robinson, de unieke uitdaging. U waant zich
op een plek waar overleven en competitie centraal
staan. Expeditie Robinson. In navolging van het zeer
populaire en spectaculaire TV programma heeft Bumper
Experience een programma ontwikkeld specifiek gericht
op teambuilding, overlevingsdrang en creativiteit tijdens
de Expeditie Robinson. Het is de ultieme
overlevingsspel aan de Noordzee kust, waarin de
Teambuilding spirit hoog staat!
Teamvlag maken
XL Jenga
Katapult bouwen
Waterrace of Bamboetoren bouwen
BREINBREKERS EN MEMORY GAME
Hindernis baan in combinatie met vuur maken
Finale: Touwtrekken
Prijsuitreiking met een beker
Alle bovenstaande onderdelen worden uitgevoerd.

v.a. 1,5
uur
Prijzen:
vanaf 10 personen €27,50
vanaf 20 personen €25,vanaf 50 personen €22,50
*ook geschikt voor hele grote groepen!

Sportieve uitjes

Voetbaldarten
VoetbaldartQUIZ
Ronde 1: Quizvragen
Ronde 2: Verkeerde been
Ronde 3: BULLSEYE
Prijs:
Op aanvraag

De gemiddelde voetballiefhebber houdt wel
van een potje darten. Of je de pijltjes nu zelf
gooit of het spel aanschouwt op een TV in de
kantine, darten is best wel leuk. Een goede
voetballer maakt je nog geen goede darter,
dat heb je zelf ongetwijfeld wel eens gemerkt.
Deze vorm van darten verandert de zaak.
Voetbaldarten is razend populair tijdens de
bedrijfsborrel of als onderdeel van een event!

Sportieve uitjes

2
uur
Prijzen:
vanaf 10 personen €27,50
vanaf 20 personen €22,50
vanaf 50 personen €20,vanaf 100 personen: €18,50
*ook geschikt voor hele grote groepen!

Strand Zeskamp
Strand Zeskamp is de ultieme activiteit voor de hele groep! Ga tot het uiterste en test jezelf
op kracht, snelheid, het bedenken van strategieën en nog veel meer bij deze ongekende,
ludieke spellenronde in het zand. Drijf je tegenstanders uit het veld door op bijzondere
wijze samen te werken met al je teamleden. Met een keuze uit onderstaande uitdagende
onderdelen;
• Beach volleybal
• Knotshockey
• Beachsoccer
• Archery tag
• Bumperball
• Touwtrekken

Sportieve uitjes

Mix & Match
Zoals u ziet bieden wij enorm gave activiteiten aan, zowel op het strand als op iedere
gewenste locatie! Het is natuurlijk mogelijk om alle activiteiten met elkaar te combineren!
Eerst Suppen, Bubble voetballen en Archery Taggen met al jouw vrienden of collega's, dan
heerlijk BBQ aan zee en vervolgens nog een lekkere borrel?! Of toch lasergamen by night in
het eigen bedrijfspand na de werkdag? Alle combinaties zijn mogelijk! Laat ons vooral even
weten wat de wensen zijn, wij denken graag met u mee! Kies uit de volgende activiteiten:
• Lasergamen op locatie
1,5
• Bubble voetbal
• Archery Tag
uur
• Suppen
Prijzen:
• Boerengolf
vanaf 10 personen €35,• Bootcamp
vanaf 20 personen €30,• Yoga
vanaf 50 personen €27,50
• Expeditie Robinson
vanaf 100 personen: €25,*ook
geschikt
voor hele grote groepen!
• Beachvolleybal
• Beachhockey
• Beachgolf
• Powerkiten
*staat er een gewenst onderdeel niet in de lijst? Geen probleem

Arrangementen

Offerte
op maat

Vaste locaties:
Noordwijk, Zandvoort, Katwijk, Hoek van
Holland, Scheveningen, Kijkduin,
Amsterdam, Rotterdam & op locatie

Activiteiten
Vergaderen aan zee
BBQ/Diner
Borrel
Feestavond

Arrangementen

De gaafste activiteiten combineren met vergaderen aan zee, een overheerlijke BBQ of een uitgebreid
diner en een borrel?! Vraag direct vrijblijvend naar de mogelijkheden op de gewenste locatie!

info@bumperexperience.nl
06-22666092

"Wij organiseren
het perfecte uitje
voor u!"

www.BumperExperience.nl

