
M o b i e l e  e s c a p e r o o m  
v o o r  j o n g e r e n  t u s s e n  d e  1 2  e n  1 8  j a a r !

De dagelijkse activiteiten voor jongeren, zoals onderwijs, sport, sociale 
ontmoetingen en werken, zijn door de coronacrisis niet of niet goed 
mogelijk. Hierdoor ontstaat er in openbare ruimtes een toenemende
 overlast van jongeren. Ook de mate waarin de beperkende coronamaatregelen 
effect hebben op hun fysieke en psychische gezondheid is een groeiende zorg.
 VNG is samen met het Rijk opzoek naar oplossingen. 

Tot 1 februari 2021 kunnen gemeenten hun aanvraag voor
€ 10.000,- indienen via een formulier op een speciale site                                             
Aanmeldformulier voor Jeugd Aan Zet (formdesk.com)                                                                      
Dit budget kan gebruikt worden voor een mobiele Escape Room die de 
jongeren een positieve boost geven in een tijd met veel beperkingen.

Escape Room Designer  

Escape Room Designer is de expert op het gebied van Escape Rooms, wij 
ontwikkelen en exploiteren Escape Rooms in heel Nederland en daarbuiten, 
De filosofie van onze innovatie onderneming, die inmiddels 25 jaar bestaat, 
is dat wij Escape Rooms maken naar wens van de opdrachtgever De kracht 
van Escape Room Designer is de ervaring met Escape Rooms voor zowel 
entertainment doeleinden als bedrijfstrainingen. Niet alleen het bedenken 
en aken vinden wij interessant, maar ook het exploiteren en faciliteren van
 de Escape Rooms. Kern van de ervaring is dat bij elke Escape Room feitelijk 
alles draait om communicatie en samenwerking. 

Mobiele Safety Escape Room

De mobiele Safety Escaperoom is gebouws in een 
voormalige Commando trailer. Het doel is om een bom 
onschadelijk te maken die door vier Russische spionnen
 is neergelegd.

Prijs €2250,- per dag
(Incl. Transport en Begeleiding

Jongeren sterk getroffen door coronacrisis 
Escape Room Designer heeft de oplossing

Wij beschikkken over twee varianten van de Mobiele Escape Room waarmee we naar uw locatie kunnen 
komen, de Mobiele Safety Escape Room en de Cyber Cash. Beide Escape Rooms zijn zo ingericht dat de hui-

dige RIVM-richtlijnen in acht genomen kunnen worden. 

De Cyber Cash

De mobiele Cyber Cash Escape Room is gebouws in een oude 
geldtransportwagen. Deze Escape Room staat in het teken van 
het bestrijden van ondermijning. Zwartgeld, wapens en drugs 
komen allemaal aan bod.

Prijs: €1250,- per dag
(Incl. Transport en begeleiding


