
Ontdek onze stadsspelen voor vrijgezellen! 

 ELIXIER X      26  EUR pp 

 DE BRUIDSCHAT     27,5 EUR pp 

 THE NECKLACE    28,5  EUR pp 

 CHOC-o-rally for CHOC-o-lovers 30  EUR pp 

 

 

 

 

De prijzen in dit dossier zijn enkel geldig voor groepen met minimum 10 deelnemers.  Is uw groep kleiner dan 10, 
dan worden toch 10 personen aangerekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langeplasdreef 11   T 050 38 90 21    BTW 0505.772.450 

B-8020 HERTSBERGE       www.urbaneventlab.be 
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Division of BRUGAVESE BVBA       



ELIXIER X ANNO 2015 

Dit nieuwe stadsspel “ELIXIER X” werd speciaal ontwikkeld om de vrijgezel eens extra in de watten te leggen tijdens een ontspan-

nende, unieke vrijgezellenuitstap, boordevol humor, doch steeds stijlvol.  

We verwelkomen de vrijgezel IN STIJL met een glas bubbels. Nadat hij/zij van het glas heeft genipt, toveren we een bijhorend 

briefje tevoorschijn van zijn/haar aanstaande (dit briefje kan u uiteraard op maat aanpassen).  

Een citaat:  

“Op internet heb ik een revolutionair Elixier ontdekt … ik kon aan de verleiding niet weerstaan … 1 druppel ervan in een glas bub-

bels zou al voldoende te zijn om volgende, blijvende effecten te veroorzaken bij degene die ervan heeft gedronken: EEUWIGE VER-

LIEFDHEID op de persoon die het goddelijke drankje heeft klaargemaakt.  

Helaas, er zijn ook onomkeerbare bijwerkingen mogelijk: elke dag uw echtgenoot tot op het bot willen verwennen nooit meer zin 

hebben om alleen uit te gaan, nooit meer willen shoppen, de kuismicrobe krijgen, onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid voor 

alles wat je echtgenoot uitspookt, ...  

Maar niet getreurd ... als jullie binnen de 2 uur een TEGENGIF opsnuiven, worden alle mogelijke bijwerkingen in 1 klap geneutrali-

seerd.   Er is maar 1 manier om dat tegengif te bemachtigen nl. een mysterieuze locatie in de stad achterhalen. 

Jullie krijgen een CITY SURVIVAL KIT met daarin een GPS, eigenaardige aanwijzingen, liefdesverhalen die verband houden met de 

mooiste plekjes in de stad, … Met al deze tips moeten jullie dit codewoord weten te vinden. Zoniet transformeer je voor eeuwig in 

de brave echtgeno(o)t(e). “  

Om helemaal in de sfeer te komen, stellen wij op elk checkpoint (8 à 10 in totaal) ook een typische foto-opdracht voor in vrijgezel-

lenthema. Deze opdrachten zijn vooral GRAPPIG, maar steeds STIJLVOL.  

Dit leuke en vooral spannende stadsspel boordevol humor is een ideale activiteit voor de organisatie van uw volgende vrijgezel-

lenfeest. U kan dit spel in 1 of meerdere teams spelen en met jullie hulp schrijven we het "briefje" helemaal op het lijf van de 

vrijgezel in kwestie!  

 

 aantal deelnemers 10-20 20-40 40-75 > 75 

HALVE DAG prijs pp in EUR 26 24 22 18 

DAG prijs pp in EUR nvt nvt nvt nvt 

VERLOOP 

00.00 op het gereserveerde uur staat een medewerker van 

ons team u op te wachten voor briefing en uitdelen materiaal 

Opm! STARTUUR dient STIPT gerespecteerd te worden, bij 

laattijdigheid wordt het spel ingekort 

Betaling wordt geregeld op basis van werkelijk aantal deelne-

mers mits minimum 10 (dat wil zeggen dat er altijd min-

stens 10 personen worden aangerekend ook al bent u met 

minder) 

00.10 teams gaan op pad naar 8-10 leuke plaatsen in de 

binnenstad, 1 van die checkpoints zijn door ons bemand 

02.30 teams gaan naar een mysterieuze plaats in de stad 

waar het tegengif zal worden toegediend  

03.00 einde  

LOCATIES Brugge (Concertgebouw), Gent (Vrijdagmarkt—

standbeeld Artevelde), Antwerpen (wandelterras Zui-

derterras), Brussel (Spanjeplein), Leuven 

(Ladeuzeplein), Oostende (Vissersplein), Ieper (Grote 

Markt), Kortrijk (Schouwburgplein) 

DUUR 2,5 à 3 uur ononderbroken 

VERTREKUREN elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 na reservatie 

TALEN NL 

PER TEAM u kan allemaal samen blijven of opsplitsen in teams van 

minstens 6 personen 

PRIJS PP incl BTW 

  

 

 

 



BRUIDSCHAT  

De bruidschat is een ORIGINEEL STADSSPEL dat speciaal werd ontwikkeld voor een vrijgezellendag of vrijgezellenuitstap. 

BESCHRIJVING 

Een bruidschat van onschatbare waarde ligt reeds meer dan 100 jaar verborgen in de onbekende stadsdelen.  

Vastberaden begint uw team aan een opdracht waar nog nooit niemand eerder in is geslaagd: de locatie van die bruidschat achter-

halen! In hun tool-kit zit een GPS, ludieke liefdesverhalen die verband houden met de 8 - 10 mooiste plekjes in de binnenstad en 

cryptische omschrijvingen. 

U kan extra tips winnen tijdens een SPORTIEVE UITDAGING, een belevenis met chocolade en door te bewijzen een man of vrouw 

van de wereld te zijn. 

Op elk punt zit ook een typische vrijgezellenopdracht met foto/film (grappig, doch steeds STIJLVOL!!!) in het spel ingewerkt zodat 

u helemaal in de sfeer wordt ondergedompeld. 

Spannende vrijgezellendag of vrijgezellenavond waarbij een stad ontdekken op een originele manier, gezellig samenzijn en veel 

HUMOR op voortreffelijke wijze wordt gecombineerd.   

VERLOOP 

00.00 op het gereserveerde uur staat een medewerker van ons team u op te wachten voor briefing en uitdelen materiaal  

 Opm! STARTUUR dient STIPT gerespecteerd te worden, bij laattijdigheid wordt het spel ingekort 

 Betaling wordt geregeld op basis van werkelijk aantal deelnemers mits minimum 10 (dat wil zeggen dat er altijd minstens 10 personen 

 worden aangerekend ook al bent u met minder) 

00.10 teams gaan op pad naar 8-10 leuke plaatsen in de binnenstad, 2 van die checkpoints zijn door ons bemand 

02.30 teams gaan naar een mysterieuze plaats in de stad, waar ze denken dat de bruidschat zich bevindt.  Daar wordt een ludieke bruidschat 

(een blikken doos met lekkers in) overhandigd aan de vrijgezel in kwestie.   

03.00 einde  

LOCATIES Brugge (Concertgebouw), Gent (Vrijdagmarkt—

standbeeld Artevelde), Antwerpen (wandelterras Zui-

derterras), Brussel (Spanjeplein), Leuven 

(Ladeuzeplein), Oostende (Vissersplein), Ieper (Grote 

Markt), Kortrijk (Schouwburgplein) 

DUUR 2,5 à 3 uur ononderbroken 

VERTREKUREN elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 na reservatie 

TALEN NL 

PER TEAM u kan allemaal samen blijven of opsplitsen in teams van 

minstens 6 personen 

PRIJS PP incl BTW 

  

 

 

 

 aantal deelnemers 10-20 20-40 40-75 > 75 

HALVE DAG prijs pp in EUR 27,5 25 22 18 

DAG prijs pp in EUR nvt nvt nvt nvt 



THE NECKLACE 

Het collier is een nieuw stadsspel, speciaal gemaakt met maar 1 doelstelling: in 2015 een nog leukere vrijgezellendag beleven! 

 

 

 

BESCHRIJVING 

Een illustere onbekende heeft bij ons een bijzonder pakket laten afleveren: een hedendaags collier met ingenieus design vergezeld 

van volgende boodschap: Dit halssnoer zal zorgen voor bijzonder geluk in het huwelijk, op voorwaarde dat hij minstens 1 avond 

wordt gedragen door een vrijgezel die heeft bewezen een man of vrouw van de wereld te zijn. 

Om dat te bewijzen moet hij of zij een 9-tal plaatsen terugvinden in deze stad om ingewijd te worden in de geheimen van liefde en 

het huwelijk door middel van ludieke anekdotes en waar een tip kan gewonnen worden die zal leiden naar een mysterieuze loca-

tie.  Op alle 9 plekken moet de vrijgezel bovendien een bijzondere foto of film maken volgens onze instructies. 2 van de 9 punten 

zijn bemand door iemand van ons team. 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, mag de vrijgezel zich laten bijstaan door zoveel vrienden of vriendinnen als ge-

wenst. 

Als het team aan de hand van de gewonnen tips de mysterieuze eindlocatie vindt, dan zal het kunstzinnige collier aan de vrijgezel 

overhandigd worden.  Om de slaagkansen te optimaliseren zit in de toolkit het gsm nummer van een teamlid van het Urban Event 

Lab die een zwak heeft voor aanstaande trouwers en aan een charmante groep in nood zelden kan weerstaan om een extra tip 

prijs te geven ... 

Hoewel u wordt ondergedompeld in een typische vrijgezellensfeer, blijven alle opdrachten steeds ZEER STIJLVOL. Geen zorgen dus: 

er komen geen denigrerende of onnozele opdrachten in het stadsspel voor. 

VERLOOP 

00.00 op het gereserveerde uur staat een medewerker van ons team u op te wachten voor briefing en uitdelen toolkit :  

 Opm! STARTUUR dient STIPT gerespecteerd te worden, bij laattijdigheid wordt het spel ingekort 

 Betaling wordt geregeld op basis van werkelijk aantal 

deelnemers mits minimum 10 (dat wil zeggen dat er altijd min-

stens 10 personen worden aangerekend ook al bent u met min-

der) 

00.10 teams gaan op pad naar 8-10 leuke plaatsen in de bin-

nenstad, 2 van die checkpoints zijn door ons bemand 

02.30 afsluit en overhandigen van het halssnoer aan de vrijge-

zel 

03.00 einde  

  

 

 

 

LOCATIES Brugge (Concertgebouw), Gent (Vrijdagmarkt—

standbeeld Artevelde), Antwerpen (wandelterras Zui-

derterras), Brussel (Spanjeplein), Leuven 

(Ladeuzeplein), Oostende (Vissersplein), Ieper (Grote 

Markt), Kortrijk (Schouwburgplein) 

DUUR 2,5 à 3 uur ononderbroken 

VERTREKUREN elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 na reservatie 

TALEN NL 

PER TEAM u kan allemaal samen blijven of opsplitsen in teams van 

minstens 6 personen 

PRIJS PP incl BTW 

  

 

 

 

 aantal deelnemers 10-20 20-40 40-75 > 75 

HALVE DAG prijs pp in EUR 28,5 26 23 18 

DAG prijs pp in EUR nvt nvt nvt nvt 



2 CHOC-O-RALLY for CHOC-O-LOVERS 

De CHOC-O-RALLY for CHOC-O-LOVERS is een speciale nieuwe editie van onze bijzonder succesvolle teambuilding CHOC-O-RALLY 

voor bedrijven, speciaal uitgewerkt voor een vrijgezellenuitstap, verjaardagsfeestje of uitstap met vrienden of familie.  Op de ver-

schillende checkpoints worden de deelnemers verwend met heerlijke chocolade-opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP 

We starten met een korte briefing waarbij we aan elk team een CHOC-O-TOOLKIT geven.  Hiermee (er zit uiteraard ook een wan-

del GPS bij de tools!)  gaat u op zoek naar een 10-tal lekkere plaatsen in de stad.     

Op elk punt wordt u getrakteerd op een “heerlijke” chocolade-opdracht of ingewijd in de geheimen van chocolade :  proeven, snui-

ven, smaken vergelijken, uw geliefde schilderen in chocolade en lachen met grappige chocolade-anekdotes en inside information 

die we hebben ontfutseld aan ’s lands meest gerenommeerde chocolatiers …  

AANTAL PROEVERTJES: 6 

AANTAL BEMANDE CHECKPOINTS: 4  

VERLOOP 

00.00 op het gereserveerde uur staat een medewerker van ons team u op te wachten voor briefing en uitdelen toolkit :  

 Opm! STARTUUR dient STIPT gerespecteerd te worden, bij laattijdigheid wordt het spel ingekort 

 Betaling wordt geregeld op basis van het gereserveerde aantal deelnemers mits minimum 10 (dat wil zeggen dat er altijd minstens 10 

personen worden aangerekend ook al reserveert u voor minder).   Bij wijziging van het aantal deelnemers deelnemers na de dinsdag voorafgaand 

aan het event, worden 30 EUR kosten aangerekend. 

00.10 teams gaan op pad naar 8-10 leuke plaatsen in de binnenstad, 2 van die checkpoints zijn door ons bemand 

02.30 afsluit en prijsuitreiking 

03.00 einde event 

 

 

 

 

CHECK ONZE UITGEBREIDE REFERENTIELIJST OP 

www.urbaneventlab.be/referenties  

“Dag Veerle,  We hebben een fijne vrijdagnamiddag gehad met veel 

volle chocolade-buiken! Een aanrader als teambuilding!” -  Belfius 

Insurance 

“Wilde laten weten dat de choco rally zeker geslaagd was.  De mensen 

waren super enthousiast en hebben een leuke avond samen gehad.” - 

Gates Europe  

 

LOCATIES Brugge (Concertgebouw), Gent (Vrijdagmarkt—

standbeeld Artevelde), Antwerpen (wandelterras Zui-

derterras), Brussel (Spanjeplein), Leuven 

(Ladeuzeplein), Oostende (Vissersplein), Ieper (Grote 

Markt), Kortrijk (Schouwburgplein) 

DUUR 2,5 à 3 uur ononderbroken 

VERTREKUREN elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 na reservatie 

TALEN NL - FRA - ENG 

PER TEAM u kan allemaal samen blijven of opsplitsen in teams van 

minstens 6 personen 

PRIJS PP incl BTW 

  

 

 

 

 aantal deelnemers 10-20 20-40 40-75 > 75 

HALVE DAG prijs pp in EUR 30 28 26 24 

DAG prijs pp in EUR nvt nvt nvt nvt 


