Escape
Room
076
Veel gestelde vragen / Veel gegeven antwoorden
Hoe kan ik reserveren
Reserveren kan het beste online
Het reserveringssysteem is altijd up to date. Kun je een
bepaalde dag niet meer aanklikken (lichtblauw), dan is deze
volgeboekt.
De tijdstippen die je ziet, zijn nog beschikbaar.
Na het reserveren van een tijd/datum krijg je een
bevestiging per e-mail. Het is mogelijk dat deze mail in
je SPAM terecht komt. Heb je geen bevestigings-mail
ontvangen, dan is de reservering niet doorgekomen.

Hoe lang duurt het?
Het spel duurt maximaal 60 minuten, maar als je goed bent ben
je er misschien iets eerder uit.
Zorg wel dat je minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig
bent. Als je te laat bent gaat dat van je speeltijd af (omdat we
vaak met een strakke planning zitten en er nog groepen
achter jullie aan komen).

Kunnen we pinnen?
Ja je kan bij ons met pin betalen, echter niet met creditcard.

Kunnen we er met 9 personen tegelijk in 1 kamer?
Nee, groepen vanaf 8 personen worden gesplitst en gaan in
twee groepen. Wel is het mogelijk tegelijk te spelen, we
hebben namelijk 2 identieke kamers van beide escape rooms.

Wat is het maximum aantal spelers?
14 deelnemers (vanaf 8 of meer deelnemers verdeeld over 2
identieke kamers)

Voor welke leeftijd zijn de kamers geschikt?
De kamers zijn geschikt voor deelnemers vanaf 16 jaar.
Eventueel jonger mag ook, vanaf ca. 12 jaar maar dan in
combinatie met volwassenen.

Kunnen we bij jullie ook iets drinken of eten?
Ja we hebben een ruim aanbod aan frisdrank. Ook hebben we
een gezellige ontvangstruimte en voldoende toiletten.
Eten kunnen we in het weekend niet verschaffen, maar we
zitten midden in de gezellige binnenstad van Breda waar
veel cafés en restaurants zijn.
Doordeweeks werken we samen met een cateraar voor hapjes.
Dit is altijd op aanvraag, Interesse? Stuur een mailtje naar
info@escaperoom-076.nl om het te bespreken.
We werken voor een diner niet met arrangementen of
afspraken met restaurants.

Is de escape room ook geschikt voor zwangere vrouwen.
We denken dat dat geen probleem is, je hoeft geen fysieke
inspanningen te verrichten.

Wanneer moeten we betalen?
Je betaalt ter plaatse. En je betaalt alleen het aantal mensen
dat ook daadwerkelijk meespeelt.
Dus als je voor 12 mensen reserveert en je komt uiteindelijk
met 10 personen dan betaal je alleen voor 10.

Is het eng?
Nee onze kamers zijn niet eng.

Moet ik vooraf doorgeven als we met een man minder
zijn?
Het is wel handig even vooraf te bellen zodat we daar
rekening mee kunnen houden. Zeker als jullie toch met meer
of minder dan 8 personen komen.

Kunnen we met een grote groep ook spelen?
Ja voor grotere groepen van 20 personen of meer kunnen we
een speciaal maatwerkschema opstellen. Denk daarbij bv. aan
3 sessie met 14 personen (totaal 42 personen dus) die dan 3 x
40 minuten spelen.
We passen de kamer dan een klein beetje aan waardoor men in
40 minuten exact dezelfde beleving heeft als met de
reguliere speeltijd.
Neem contact met ons op voor een maatwerk voorstel.

Kunnen we in de buurt parkeren?
Ja in de directe omgeving van het pand is veel
parkeergelegenheid. Wel allemaal betaalt parkeren! We
zitten nu eenmaal midden in de binnenstad.
Ja pal naast ons gebouw is een grote parkeerplaats “Mols
Parking”. Hier kan je bijna altijd terecht.

Zijn de kamers rolstoelvriendelijk?
In onze kamer de postkamer kun je makkelijk met een rolstoel
mee spelen. We hebben in de ontvangstruimte een traplift.
Het vergeten kantoor is niet toegankelijk voor rolstoelen.

Can we do the rooms in English?
Yes, we can change the rooms into English. Please let us know
when you’re booking. We do advise that there is at least one
Dutch-speaking person in your group as one thing in both
rooms just can’t be translated.

