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WAT ALS...
JE VAN IEDERE LOCATIE EEN
ESCAPEROOM KUNT MAKEN
MAAR DAN ZONDER IN TE
LEVEREN OP TECHNIEK EN
DE ALGEHELE BELEVING?
ESCAPEROOM TO GO - PRISON ESCAPE

TECHNISCH
GEAVANCEERD

GEEN
GAMEMASTER

De box is van alle mogelijke technieken

De escapegame draait volledig zonder

voorzien. Uiteraard met beeld en geluid,

begeleiding en is reset-free. Met één druk

maar ook met interactieve verlichting,

op de knop start en eindig je het spel.

een (10.1 inch) touchscreen en bijzondere

Resultaten kunnen achteraf online

sensoren.

gevonden worden.

TO GO

REAL TIME
SCORES

Maak van iedere ruimte een
escaperoom. 90 minuten speelplezier,
verstopt in een box van 60x60x70cm.

Na afloop worden scores in real time
naar een website naar keuze geupload.

HET
VERHAAL

PRISON ESCAPE
Jullie laatste overval ging mis. En dan bedoelen we
serieus mis. Uiteraard wist het brein van jullie bende,
Coco weer te ontsnappen. Zul je altijd zien...
Inmiddels zijn jullie overgeplaatst naar een
zwaarbeveiligde gevangenis, Celblok D om precies te
zijn. Jullie maat heeft een uniek, waterdicht plan
voorbereid voor jullie ontsnapping.
Klein detail, communicatie met hem is lastig. Post
wordt gelezen, e-mail gecheckt en telefoontjes
afgeluisterd. Een kant-en-klaar ontsnappingsplan
communiceren was dan ook onmogelijk, via allerlei
media heeft hij hints, codewoorden en cryptische
omschrijvingen achtergelaten. Rest jullie enkel nog de
simpele taak: ONTSNAPPEN!

SPECS

GROOTTE

De escapebox is 60x60x70cm groot en
uitgerust met robuuste handvaten.

3 VERSIES IN 1 BOX

Het spel is geschikt voor 2-5 spelers en is

uitgerust met een familie, volwassen en expert
versie.

SPEELTIJD

De maximale speeltijd is 90 minuten.

BEELD

Ingebouwd 10.1 inch touchscreen scherm voor
het invoeren van codes & het afspelen van
video's.

GELUID

Ingebouwd sound system voor een kraakhelder
geluid.

SPECS

GEAUTOMATISEERD
SPELVERLOOP

Alle (cel)deuren, luiken & verlichting worden

automatisch en gemotoriseerd geactiveerd. Er

wordt geen gebruik gemaakt van cijfersloten of
losse elementen. In plaats daarvan zijn er

interactieve sensoren zoals bijvoorbeeld een
vingerafdrukscanner geïnstalleerd.

AUTOMATISCH HINTSYSTEEM

Het systeem geeft de spelers na verloop van
tijd automatisch hints via geluidsfragmenten.
Daarnaast kunnen spelers via een druk op de
knop om extra informatie vragen.
Het aantal hints wordt geregistreerd en
uiteindelijk bij de score opgeteld.

RESET-FREE

De escapebox kan worden gestart en gereset

met één simpele druk op de knop. Daardoor is
er geen externe begeleiding of gamemaster
nodig.

BEKIJK DE
VIDEO

Voorbeeldcampagne

OVER
ONS
Ons team bestaat uit een bijzondere combinatie van

ambachten, van creatievelingen en software programmeurs

tot timmermannen en electrical engineers. En dat is ook nodig,
want om al je zintuigen te kunnen prikkelen hebben we al deze

talenten nodig.

Mobile Stories wordt gerund door Peter Maas, Lennard Buskes &

Veerle van Rooijen. Met een achtergrond in hospitality en

engineering vormen zij samen een unieke basis voor het bedrijf.

Wat ooit begon met een voorzichtige eerste opzet voor de

eerste escaperoom van Limburg is inmiddels uitgegroeid tot
een breed scala aan gerealiseerde concepten.

ACHTER DE
SCHERMEN
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Ieder project is uniek. Onze
geavanceerde werkplaats is
volledig uitgerust om het geheel
gemakkelijk te personaliseren.
Van 3D-prints tot gegraveerde
of bedrukte materialen. Wij
hebben alles in huis om jouw
project volledig naar wens te
personaliseren. Niets is
onmogelijk!

TARIEVEN & KLEINE LETTERTJES
GOED OM TE WETEN:
De gemiddelde consumentenprijs voor een escaperoom bedraagt €100-€150 euro per escape ervaring.
Een volledige escaperoom op locatie laten ontwikkelen bedraagt gemiddeld €50 000 euro.
De gemiddelde consumentenprijs voor een reguliere escapebox bedraagt €70-€85 euro per escape ervaring.
Houd er rekening mee dat deze escaperooms vaak handmatig teruggepuzzeld dienen te worden.

VASTE FEE

VARIABELE FEE

In de maandelijkse fee zijn

Dit bedrag wordt in rekening

software updates en

gebracht voor iedere escape

onderhoudsbeurten inbegrepen.

ervaring

Eventuele schade ontstaan door
onjuist gebruik is uitgesloten.

VERZEKERING
(OPTIONEEL)

Geen onverwachte kosten? Je
kunt er voor kiezen de box te laten
verzekeren. Je draait dan nooit op
voor eventuele reparaties.
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HET TOTALE TARIEF VOOR DE ESCAPEBOX
BESTAAT UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN:

OPTIE A
Per escape ervaring: €30,-

TARIEVEN

Per maand: €250,-

OPTIE B
Per escape ervaring: €22,50
Per maand: €375,-

Break-even punt:

Het concept is toegankelijk

en laagdrempelig. Wanneer

OPTIE C
Per escape ervaring: €17,50
Per maand: €500,-

je de box meer dan 1x per

week verhuurt haal je de
kosten eruit.

Proefperiode:

De eerste twee weken

Prijzen zijn excl. btw | Op het voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gelden als proefperiode.
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