“IK HOU VAN HOLLAND”
Bonanza verhuur

Spelshow “Ik hou van holland”
Bonanza's “Ik hou van Holland” themafeest
Speel tijdens uw uitje het meest grappige spel van Nederland: “Ik hou van
Holland”.
Jullie gaan o.a. meezingen, quiz vragen beantwoorden en woorden spellen.
Allemaal spelonderdelen die tijdens het feest de meest hilarische momenten
opleveren.

“Een geweldige spelshow met veel variatie!
We hebben een erg
leuke avond gehad door
jullie."

Muziek, gezelligheid en sfeer staan voorop in dit spel!
Geschikt voor:
Inclusief:


begeleiding 2 personen



Beamer en geluidsinstallatie



20 t/m 200 personen



Circa 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Spelshow “ik hou van Holland”



Stroom



Ruimte 4 x 4 meter

“DAAR ZIT MUZIEK IN”
Bonanza verhuur

Spelshow “Daar zit muziek in”
De spelshow waar muziek centraal staat.
Doordat elk spel om muziek draait is het erg sfeervol en wordt het één groot
feest! Elke ronde is anders!
- Raad de titels, wat is de goede snelheid van het muzieknummer?
- Karaoke (meezingen)
- Wat is de artiest van het nummer?
- Muziekfragmenten
EN VEEL MEER!

Een hilarische spelshow vol met muziek en het is een groot feest!
Inclusief:


begeleiding 2 personen



Beamer en geluidsinstallatie

“Een groot feest was

het! We hebben dankzij
jullie een erg leuke
avond gehad."

Geschikt voor:


20 t/m 200 personen



Circa 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Spelshow “Daar zit muziek in”



Stroom



Ruimte 4 x 4 meter

“MINUTE TO WIN IT”
Bonanza verhuur

Spelshow “Minute to win it”
Een actief en razend spannend groepsuitje. Samen met vrienden of collega’s gaat
u strijden om de felbegeerde Minute to Win it hoofdprijs.

“Een erg leuke spelshow
waar veel unieke spellen

Welk team heeft aan het eind de meeste levens over en maakt zichzelf onsterfelijk
in een minuut!

voorbij komen die nog

“Wordt de opdracht niet binnen 60 seconden voltooid dan volgt eventeel .....UITSCHAKELING!”

gedaan."

nooit iemand heeft

Beschik je over lef, tactisch inzicht en doorzettingsvermogen, dan is Minute to Win
it iets voor jou!

Geschikt voor:
Inclusief:


begeleiding 1 persoon



Beamer en geluidsinstallatie



15 t/m 50 personen



Circa 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Spelshow “Minute to win it”



Stroom



Ruimte 2 x 4 meter

“?!?GANZENBORD?!?”
Bonanza verhuur

Spelshow “?!?ganzenbord?!?”
Iedereen kent het wel, ganzenborden! Maar dit ganzenbord is wel heel speciaal!

“Een hilarische avond

Met ganzen van 80 cm hoog en een bordspel van ca. 3 x 4 meter!

beleefd. Unieke op-

Ganzenbord, maar dan anders!
Naast de gewone spelregels van het ganzenborden, zijn er door ons nieuwe
spelregels bedacht. Opdrachten, uitdaging en improvisatie zijn hier de kernwoorden. Hilarisch...!!

drachten en hele leuke
improvisatie opdrachten,
we hebben veel gelachen.”

Beoefen je lachspieren tijdens dit spel!
Inclusief:


begeleiding 1 persoon



Geluidsinstallatie

Geschikt voor:


20 t/m 100 personen



Circa 2 uur

Benodigd:

Spelshow “Ganzenbord”



Stroom



Ruimte 3 x 4 meter

“PUBQUIZ”
Bonanza verhuur

Pubquiz
Ben je op zoek naar een idee voor een personeelsfeest, bedrijfsuitje of teambuildingsactiviteit? Zoek niet verder, onze quizzen zijn fantastisch om op deze
gelegenheden te spelen.
Je hoeft niet per se een café te hebben om een pubquiz te kunnen spelen. Ook
als particulier kan Bonanza verhuur de gezelligheid van een cafe bij je thuis
brengen. Heb je dus een vriendenweekend, familiedag, sportmiddag, vrijdagmiddagborrel, weekendje weg met de schoonfamilie, of iets heel anders, boek dan
ook eens een quiz, een avond vol hilariteit gegarandeerd!

“Een pubquiz met veel
afwisseling in vragen.
Een leuke combi van
muziek, vragen en
afbeeldingen/video’s.”

Geschikt voor:
Inclusief:


begeleiding 1 persoon



Geluidsinstallatie & beamer



20 t/m 100 personen



Circa 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Spelshow “Pubquiz”



Stroom



Ruimte 2 x 3 meter

“KARAOKE”
Bonanza verhuur

Karaoke
Karaoke is het meezingen op muziek door de microfoon die weer is aangesloten
op een geluidsinstallatie. De tekst van de muziek wordt afgebeeld op een televisie
of groot screen.

Ruim aanbod aan karaoke nummers!

“Erg leuk om mee te

zingen op allerlei
nummers. Een gezellige
activiteit bij de borrel.”

Zelf te bedienen door een simpele uitleg. Op elke locatie te plaatsen.

Zelf te bedienen!
Inclusief:


Geluidsinstallatie



2 Tv’s, 2 microfoon & karaoke nummers

Geschikt voor:


20 t/m 100 personen



Gehele avond



Op locatie mogelijk

Zelf te bedienen!

Benodigd:

Karaoke



Stroom



Ruimte 2 x 3 meter

“KLEIDUIFSCHIETEN”
Bonanza verhuur

Laser kleiduifschieten
Laser kleiduivenschieten wordt gespeeld op een groot projectiescherm waar de
spelers hun geweren op vuren.

“Een activiteit die ik nog
nooit eerder heb ge-

Het laser kleiduivenschieten systeem bevat 18 verschillende spellen.

daan. Erg leuk om op

Het systeem bevat meerdere spellen, waaraan 1-4 spelers kunnen deelnemen. De
geweren zijn uitermate realistisch en schieten een laserstraal op het projectiescherm. Deze laser wordt gedetecteerd door de speciale lasergevoelige camera.
Het speciale geweer ziet er realistisch uit en voelt tevens zo aan. Laser kleiduivenschieten is een geschikte activiteit voor elk feest. Voor het totale systeem is
slechts weinig ruimte nodig. Dit maakt het geschikt voor elke locatie.

een (koude) avond
binnen te doen”

Geschikt voor:
Inclusief:


Begeleiding



Beamer/scherm & geluid



20 t/m 60 personen



2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Laser kleiduifschieten



Stroom



Ruimte 3 x 3 meter

“INDOOR BOOGSCHIETEN”
Bonanza verhuur

Indoor boogschieten
Met pijl en boog probeert u de zwevende balletjes te raken. Wie raakt als eerste 3
ballen?

Veiligheid

“Binnen boogschieten is
een erg gave activiteit
om te doen. Het leukste
was dat een vrouw dit

Door een rubberen veiligheidspeil te gebruiken in plaats van een pijl voor het
boogschieten is dit veilig om binnen te doen.

gewonnen heeft”

Inclusief:


Begeleiding



Partytent, peilen & bogen

Geschikt voor:


20 t/m 60 personen



2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

Indoor boogschieten



Stroom



Ruimte 4 x 4 meter

“(KRUIS)BOOGSCHIETEN”
Bonanza verhuur

Kruis/boogschieten
Boogschieten of kruisboogschieten is geschikt om te doen met uw bedrijfsuitje,
jubileum, kinderfeestje of gewoon met een groep vrienden.
Wij kunnen voor u een clinic verzorgen waar u en uw groep kennis maken met de
(kruis)boogschieten. Een clinic waarbij op doelen geschoten wordt en u zelf mag
ervaren hoe het is om een wapen af te schieten.

“Kruisboogschieten is
erg bijzonder om te
doen. Nooit geweten dat
dit wapen zo krachtig
was”

Veiligheidsaspecten
Wij werken met 2 schietbanen. Zodat 1 instructeur de controle kan houden en er
veilig geschoten kan worden. Leeftijd 18+.

Geschikt voor:

U mag alleen hand of kruisboogschieten op eigen terrein. Hierbij moet de
grondeigenaar goedkeuring geven voor gebruik van wapens op het terrein.



20 t/m 60 personen



18+



2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigde ruimte: Buitenactiviteit!
Boogschieten circa 15 x 5 meter
Inclusief:


/

Kruisboogschieten 25 x 5 meter

Begeleiding

Benodigd:

Kruisboogschieten



Ruimte



Boogschieten
15 x 5 meter



Kruisboogschieten
25 x 5 meter

“VIRTUAL REALITY”
Bonanza verhuur

Escaperoom / La Casa de Dinero
Is jullie gezelschap vrienden, collega’s of familie stressbestendig genoeg
en beschikken jullie over voldoende teamspirit, creativiteit en snelheid?
De Professor daagt jullie uit met opdrachten in virtual reality, zodat jullie
samen het perfecte team vormen om het geld te stelen
Hoe werkt het?

Dit spel is geschikt voor 4 tot 6 personen per team. Per team heb je een
VR bril die rouleert en beschik je over attributen die je nodig hebt om
samen alle raadsels op te lossen.
Benodigde ruimte:
Elk team heeft 1 tafel nodig en hieromheen stoelen voor elk teamlid.
Inclusief:


Begeleiding



VR Brillen

“Heel bijzonder om een
VR bril te dragen en dan
ook nog een spel te
doen! Het was geweldig
om te doen!”
Geschikt voor:


6 t/m 60 personen



16+



Circa 1,5 / 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigd:

VR Escaperoom / La Casa de Dinero



Zitplek voor elke
Speler



Stroom

“VIRTUAL REALITY”
Bonanza verhuur

Moordspel
Op klaarlichte dag wordt een rijke hoteleigenaar dood aangetroffen.
Vermoord in zijn eigen hotel… Wie heeft deze brute moord op zijn of haar
geweten, waarom en hoe is het gebeurd? Verzamel hints en overleg met
je team. Los pittige raadsels op en ontrafel het mysterie! Aan het einde
van het spel komt de waarheid naar boven. Jullie antwoorden worden
tegen het licht gehouden. Dankzij jullie is de virtuele wereld weer een
stukje veiliger geworden!
Hoe werkt het?

Dit spel is geschikt voor 4 tot 6 personen per team. Per team heb je een
VR bril die rouleert en beschik je over attributen die je nodig hebt om
samen alle raadsels op te lossen.

“Het was best lastig!
Door veel te wisselen
met de bril zijn we er na
een aantal hints uitgekomen. Leuk om mee te
maken en ik beveel het
zeker aan!”
Geschikt voor:


6 t/m 60 personen



16+



Circa 1,5 / 2 uur



Op locatie mogelijk

Benodigde ruimte:
Elk team heeft 1 tafel nodig en hieromheen stoelen voor elk teamlid.
Inclusief:


Begeleiding



VR Brillen

Benodigd:

VR Moordspel



Zitplek voor elke
Speler



Stroom

“PRIJSLIJST SPELSHOWS”
Bonanza verhuur

Prijslijst


Ik hou van Holland

€ 435,00



Daar zit muziek in

€ 495,00

“Top geregeld, compli-



Minute to win it

€ 275,00

menten voor de presen-



Ganzenbord

€ 295,00



Pubquiz

€ 250,00



Karaoke

€ 185,00

Prijzen:



Laser kleiduifschieten

€ 215,00



Inclusief BTW



Indoor boogschieten

€ 235,00



EXCLUSIEF REISKOSTEN



Kruisboogschieten

€ 250,00



Boogschieten

€ 200,00



Virtual Reality

Op aanvraag

tator.”

Vragen?


Of reserveren



0541-354754



0613822898



0657044537

info@bonanza-verhuur.nl

Prijslijst spelshows & activiteiten op locatie

