
Verwendagen voor groepen 

Een vrijgezellenavond te vieren? Een huwelijksverjaardag in het verschiet? Misschien 

ben je op zoek naar een origineel verjaardagscadeau of zoek je een activiteit voor jouw 

club? Badass pr zorgt voor fantastische teambuilding en leuke verwendagen die allemaal  

dat ietsje meer hebben. Dankzij onze originele pakketten zullen jouw gasten zich niet al-

leen amuseren, ze zullen ook iets over zichzelf of elkaar bijleren en al spelenderwijs 

nieuwe vaardigheden ontwikkelen! 

Elk A-pakket duurt ongeveer 3 uur. Je kunt ‘s ochtends maximum 1 A-pakket kiezen en ‘s 

namiddags 1 of 2 A-pakketten. ‘s Avond kan je 1 B-pakket (duur: 4 uur) kiezen. Op een 

dag kies je dus voor minstens 1 en maximum 3 A-pakketten en/of 1 B-pakket.  

Alle kosten zijn inbegrepen in onze pakketten en worden georganiseerd in een stad naar 

jouw keuze! De vermelde prijs geldt voor 5 tot 10 personen, gelieve 50% bij te tellen per 

extra 10 personen of gedeelte daarvan (11-20, 21-30, 31-40, enzovoort). 

A — Debatduel 

Nadat we jouw gasten een aantal professionele en effectieve 

debattechnieken aanleren,  worden ze in 2 of meer groepen ge-

splitst die elke ronde over een boeiend onderwerp moeten de-

bateren. Daarbij worden onderwerpen die in jouw groep als te 

controversieel worden ervaren vermeden, zodat iedereen zich-

zelf kan amuseren tijdens de door onze experts in goede banen 

geleide verbale strijd!. 

2000 euro +21% btw 

A — Ontdek de waarheid! 

Na en korte les rond het Facial Action Coding System  en de 

analyse van lichaamshouding en spraak, zoals je kunt zien in 

tv-series als Lie to Me, The Mentalist en House, M.D., mogen 

jouw gasten verhalen vertellen aan elkaar. De anderen moe-

ten vervolgens  proberen om te ontdekken wat waar is en wat niet. De beste 

‘menselijk leugendetector’ krijgt van ons een mooie prijs! 

2000 euro +21% btw 



A — Black Box 

Via vragen die wij speciaal voor jouw groep voorbereiden, moeten jouw gasten 

vragen over zichzelf en elkaar beantwoorden. Het doel: zo goed 

mogelijk voorspellen wat de anderen over zichzelf antwoorden! 

99 euro +21% btw 

A — NLP-pyramide 

Nadat ze wat hebben geleerd over de basisprincipes 

uit het neurolinguïstisch programmeren, moeten 

jouw gasten de NLP-pyramides van hun vrienden in-

vullen. Terwijl ze doorheen de niveaus ‘Omgeving—

Gedrag—Capaciteiten—Overtuigingen-Waarden-

Identiteit en Doel (of Spiritualiteit) lopen, krijgen 

jouw gasten meer respect voor elkaar en leren ze elkaar nog beter kennen!  

2000 euro +21% btw 

A — Mentalisten 

Nadat we jouw gasten leren hoe ze geloofwaardig 

‘alsof’ moeten doen, mogen ze elkaars toekomst voor-

spellen. Via handlezen, tarotkaarten, astrologie en an-

dere middelen om meer te weten te komen over wat 

de tijd zal brengen, beginnen ze tijdens dit leuke spel 

beter te begrijpen hoe ze valse ‘mediums’ moeten herkennen. 

2000 euro +21% btw 

A — Uitvinders 

Via erg gespecialiseerde spelkaarten moeten jouw gasten een 

uitvinding bij elkaar puzzelen... En die dan proberen te verko-

pen aan elkaar! Onder leiding van onze topverkopers mogen ze 

producten als de ‘Gemechaniseerde Eenpotige Superhete Krui-

denthee Moord Robot’ aan de man brengen... 

2000 euro + 21% btw 



A — Gijzelaars 

Terwijl jouw gasten aan het wachte zijn op de start van hun 

evenement, stormt er een elite-eenheid binnen die een van 

hen ontvoert! Al snel vertelt iemand hen via de radio dat ze 

de eisen van de gijzelnemers zullen moeten volgen als ze 

willen dat hun vriend(in) vrijgelaten wordt. Samen met onze 

professionele onderhandelaar zullen ze al hun intelligentie 

en creativiteit moeten gebruiken om deze beproeving tot een goed einde te brengen! 

Dit evenement kan zowel binnen als buiten gespeeld worden en kost 2 A-pakketten. 

5500 euro +21% VAT 

A — Maak een reclamefilm 

Jouw gasten worden opgedeeld in 2 of meer groepen 

en krijgen steun van heuse filmprofessionals - waaron-

der een regisseur en een cameramen, en voor groepen 

vanaf 11 ook een ‘boom operator’ - om hun eigen re-

clamefilms op te nemen. De thema’s mogen zowel met 

hun eigen leven (of zaken) te maken hebben als fictief zijn! 

Jouw gasten mogen de reclamefilms houden en rechtenvrij gebruiken. Kortom, 

een onvergetelijk evenement voor iedereen! Dit event geldt als 2 A-pakketten. 

7000 euro +21% btw 

A — Acteerschool 

We leren jouw gasten acteertechnieken aan en laten hen dan 

met elkaar acteren. Daarbij worden zowel bestaande scripts als 

improvisatie gebruikt.  

Terwijl ze het beste van zichzelf geven, nemen onze professio-

nals het evenement op. Nadien krijgt iedereen de dvd’s van hun 

optreden(s) mee naar huis! Een unieke belevenis die met wei-

nig te vergelijken valt! 

2000 euro +21% VAT 



A — Filmfestival 

Jouw gasten leren niet alleen basis acteervaardigheden, ze wor-

den ook opgedeeld in kleine groepen om, samen met filmpro-

fessionals en heuse cameraploegen, hun eigen kortfilms te ma-

ken! Na het filmen worden deze snel gemonteerd en vertoond 

voor alle aanwezigen. De dag eindigt met een prijsuitreiking, 

met categorieën als Beste Acteur, Beste Actrice en Beste 

Kortfilm.  

Dit pakket geldt als 2 A-pakketten of 1 A-pakket en 1 B-pakket . 

8000 euro +21% VAT 

B — Biodiner 

Het eten wordt opgedien! Bij dit viergangenmenu hoort 

ook champagne, aangepaste wijn bij elke gang en water. 

Elk gerecht is volledig biologisch en gemaakt door een 

topchef, die de kruiden en heel wat van de groenten 

rechtstreeks uit zijn eigen tuinen haalt. Onze chef heeft al 

samengewerkt met driesterrenrestaurants en staat te popelen om voor jullie te 

koken! 

55 euro per persoon 

A — Rollenspel 

Nadat ze een specifiek genre hebben gekozen, wor-

den jouw gasten verdeeld in 2 of meer groepen. 

Elk van deze teams krijgt een spelleider en 

‘personages’ toegewezen. Terwijl ze in de huid 

kruipen van die personages, worden jouw gasten 

geïntroduceerd in een vreemde nieuwe wereld 

waar ze hun communicatievaardigheden, intelligentie en acteertalent zullen moeten 

aanwenden om als groep een prijs te kunnen winnen! Op die manier leren jouw 

vriend(inn)en ook om beter samen te werken! 

2000 euro +21% btw 



B — On-Dood Biomoorddiner 

Terwijl ze aan het smullen zijn van een aantal... 

vreemd uitziende, maar lekkere culinairecreaties, be-

ginnen jouw vriend(inn)en te beseffen dat hun gast-

heren– en vrouwen (allemaal getrainde acteurs) ei-

genlijk vampiers of een andere soort levende doden zijn. Levend (en met hun 

buikjes vol) ontsnappen zal al hun intelligentie en vaardigheden vergen! 

2500 euro +21% btw + 99 euro vaste prijs (geen korting) 

B — Dinerspelen 

Tijdens het diner moeten jouw gasten tussen elke gang allerlei 

spelletjes tot een goed einde brengen. Leuk! 

1000 euro +21% btw + 99 euro vaste prijs (geen korting) 

B — Biomoorddiner 

Terwijl jij en jouw vriend(inn)en zich tegoed toen aan 

de lekkerste gerechten, worden ze omringd door be-

hoorlijk bizarre gastheren –en vrouwen (allemaal er-

varen acteurs). Terwijl ze hun gasten leren kennen en 

hen entertainen, beginnen ze langzaam hun geheimen en duistere doelen te vertellen. 

Wanneer een van hen vermoord wordt, is het aan jou en jouw groep om de moor-

denaar te ontmaskeren! De beste speurneus krijgt een leuke prijs. 

1999 euro + 21% btw + 55 euro per persoon vaste prijs (geen korting) 

NOTA 

Tot en met april 2014 geldt 10% korting op alle vermelde prijzen, behalve voor diners. Elk 

evenement wordt begeleid door getrainde professionals die iedereen een fantastische en 

unieke ervaring willen bezorgen. Ook de huur van de locatie(s) is meegerekend, tenzij je 

zelf om een andere locatie vraagt. 

Badass Pr 

+32 (0)494 38 27 44                    dirk@badass.be 


