VR4Play Prijzenlijsten

Mocht je er voor welke reden dan ook nog steeds niet uitkomen, kan je altijd contact opnemen via
zowel e-mail als telefoon!
+31 10 737 11 32

📞
📧info@vr4play.nl
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Introductie
Zo! Waarschijnlijk ben je al helemaal klaar voor jouw eigen virtuele ervaring bij VR4Play!
Op de site hebben wij meerdere opties die allemaal geschikt zijn op basis van groepsgrootte
en speelduur. Zoveel numerieke informatie kan misschien wat schrikwekkend overkomen,
want hoe weet je nou precies hoeveel cubes je nodig hebt?
Gelukkig is dat exact de reden dat dit bestand tot leven is gekomen. Met de hulp hiervan kan
jij in alle rust tot een keuze komen die het best past bij zowel je groepsgrootte als de duur
van je gewenste speeltijd.
Alvast veel game plezier,
-VR4Play
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Prijzenschema - All You Can Play
Let op: Een speelruimte is één cube. Hieronder valt een speelzone van 3x3 samen met een VR
headset en de twee benodigde controllers. Wil je dus met bijvoorbeeld twee personen tegelijk
spelen vereist dit dus ook een minimum van 2 cubes! 3 personen is dus ook 3 cubes etc! Denk er dus
goed over na of je samen op hetzelfde moment wilt spelen. Als dit niet het geval is kunnen de
overige mensen altijd plaatsnemen op de bankjes met zicht op een monitor via waar je altijd kan
meekijken! (Je kan met max. 4 personen per cube)

De onderstaande prijzenschema betreft ‘All you can play’!

Speelruimtes 30 minuten

60 minuten

90 minuten

Aantal spelers

1 VR Cube

€17,50-,

€39,50-,

€59,50-,

1 t/m 4

2 VR Cubes

€39,00-,

€79,00-,

€119,00-,

2 t/m 8

€118,50-,

€178,50-,

3 t/m 12

€158,00-,

€238,00-,

4 t/m 16

€197,50-,

€297,50-,

5 t/m 20

€237,00-,

€357,00-,

6 t/m 24

€276,50-,

€416,50-,

7 t/m 28

€316,00-,

€595,00-,

8 t/m 32

3 VR Cubes
4 VR Cubes

€78,00-,

5 VR Cubes
6 VR Cubes

€117,00-,

7 VR Cubes
8 VR Cubes

€156,00-,

💻

Link naar de All you can Play pagina:
VR All you can play

3

Escaperoom prijzenschema
Aantal Spelers

Prijs

Samenstelling

2 spelers (UBI/ARVI)

€70-,

Spelen als koppel

3 spelers (ARVI)

€90-,

Met z’n drieën tegelijk

4 spelers (UBI/ARVI)

€120-,

UBI: Koppels van 2 – ARVI: 4 in zelfde team

5 spelers (ARVI)

€150-,

Met 5 in een team

6 spelers (UBI/ARVI)

€180-,

UBI: Drie koppels tegen elkaar – ARVI: 6 in een team

8 spelers (UBI!)

€240-,

In 2 viertallen of 4 koppels

Let op! : Bij VR4Play hebben we twee verschillende aanbieders van escaperooms; Ubisoft en
ARVI. Niet alleen zijn de escape rooms per aanbieder verschillend in verhaal en controls,
maar ook in mogelijke spelersaantal! Let daarom goed op hoeveel mensen er in je groepje
zitten en maak een keuze op basis van het aantal mensen. Ubisoft Escaperooms werken in
groepjes van 2. Dit betekent dat Ubisoft escape rooms een optie zijn voor groepjes van 2, 4, 6
en 8 mensen.
ARVI Escaperooms bieden mogelijkheid voor groepjes van 2, 3, 4, 5 en 6.
Kies daarom zorgvuldig zodat je niet vast komt te zitten met spelersaantal!

💻

Link naar de Escape room pagina:
Virtual Reality Escaperooms in Rotterdam, bezoek ons snel!
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Free Roam prijzenschema
Bij VR4Play kan je ook de spannende free-roam optie kiezen. Deze keuze is perfect voor degene die
met de VR bril écht wilt rondlopen. Het spel wat wij hiervoor aanbieden is Cops vs. Robbers, een
schietspelletje met een map die is gebaseerd op de plattegrond van onze kamer!
De Free Roam is te spelen met max. 8 personen, waarvan er vier tegelijkertijd spelen. Spelers
wisselen elkaar af na rondes van 10 minuten.
Minimaal 4 personen
Maximaal 8 personen

Speeltijd

Prijs
30 minuten

Aantal spelers
€50-,

💻

4 t/m 8

Link naar Free Roam pagina:
Vr Free Roam - Cops and Robbers
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Kinderfeestjes prijzenschema
Feest type

Speeltijd

Prijs

Aantal cubes en kinderen

Feest 1a

60 minuten

€99-,

2 cubes

Feest 1b

90 minuten

€139,50-,

2 t/m 8 kinderen

Feest 2a

60 minuten

€149,50-,

3 cubes

Feest 2b

90 minuten

€209,50-,

3 t/m 12 kinderen

Feest 3a

60 minuten

€199,50-,

4 cubes

Feest 3b

90 minuten

€279,50-,

4 t/m 16 kinderen

Extra bij te bestellen patat
met snack = €4-, p.p

💻 VR kinderfeestje - Rotterdam
Link kinderfeestjes:

Bedrijfsuitjes
Let op: De prijs bij elk arrangement is PER PERSOON!!!
Prijzen zijn p.p
Arrangement type

Prijs (ex. 9% btw)

Prijs (incl. 9% btw)

Arrangement 1 (60 min)

€17,50-,

€19,08-,

Arrangement 2 (90 min)

€25-,

€27,25-,

Met lunch

€41-,

€44,69-,

Met diner

€48-,

€52,32-,

All-In buffet

€58-,

€63,22-,

Arrangement 3 (120 min)

€35-,

€38,15-,

Met lunch

€51-,

€55,59-,

Met diner

€58-,

€63,22-,

All-In buffet

€68-,

€74,12-,
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Arrangement 4 (150 min)

€40-,

€43,60-,

Met lunch

€56-,

€61,04-,

Met diner

€63-,

€68,67-,

All-In buffet

€73-,

€79,56

💻

Bedrijfsuitjes zijn te boeken via de offertes op de site:
Vragen aan of Contact met VR4play in Rotterdam?

Leaflet 10-50 personen: Arrangementen leaflet 10-50
Leaflet 50-100 personen: Arrangementen leaflet 50-100
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💻: VR4play

📞:
📧:

+31 10 737 11 32

info@vr4play.nl

8

