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• Van 15 tot 150 personen;
• Gepresenteerd door een gezellige spelhost;
• Inclusief diner;
• Alles draait om een mysterieuze box met cijferslot;
• In teams gespeeld:
• Actieve quiz met spannende en komische vragen en opdrachten;
• Grappig hebbedingetje voor alle deelnemers;
• Spectaculaire en kleurrijke finale:
• Ook te boeken in een eigen locatie.

Veelzijdige activiteit
Dinerquiz The Code is de perfecte invulling voor een interactief en
entertainend bedrijfsuitje, vriendenuitje, familiefeest of vrijgezellenfeest. Centraal staat een mysterieuze box met cijferslot. De
viercijferige code is te kraken door de vragen en opdrachten zo goed
mogelijk uit te voeren. Lukt het om de box te openen? En zo ja, wat zit
erin?

Teamspel
Iedere speler ontvangt een prachtig en ingenieus spelboekje met de
vragen, illustraties en kraslagen. Dan worden de teams onderling
gevormd en teamcaptains aangewezen. Vervolgens wordt het spel in
vier ronden gespeeld. Het team dat als eerste de box weet te openen
wint, maar het spel levert ook een individuele winnaar op.

Komisch en interactief
Dinerquiz The Code bevat 40 originele en leerzame vragen over de
meest uiteenlopende onderwerpen: showbizz, wetenschap, snacks,
sport, tankdoppen, etc. Daarnaast zijn ook muzikale en zelfs sportieve

INFORMATIE DINERQUIZ THE CODE

opdrachten. Voor de liefhebbers uiteraard, niks is verplicht. De vragen
worden ondersteund met audio-fragmenten, jingles en tunes. Samen
met de groep maakt de presentator er een dynamisch en hilarisch
gebeuren van vol humor, actie en teamstrijd. Geen suf spelletje dus!

Dinerquiz
De spelronden worden gecombineerd met de gangen van een heerlijk
diner. Op deze manier wisselen de actieve spelronden zich af met
culinaire rustmomentjes waarin iedereen even gezellig kan bijkletsen.

Spectaculaire finale
Als de box geopend is en de winnaars gehuldigd zijn, is het tijd voor de
finale. Iedere speler ontvangt een grappig item waarmee gezamenlijk
een kleurrijke en spetterende finale wordt gevierd. Houd de camera’s
maar klaar!

Ook in eigen locaties
Dinerquiz The Code is te boeken vanaf 15 personen in al onze
aangesloten locaties. De scherp geprijsde arrangementen zijn
inclusief spel en diner, exclusief drankjes. Maar je kunt het spel ook
spelen in een eigen locatie of zelf gekozen restaurant. Je zorgt dan
zelf voor het culinaire deel, wij voor het spel. Hiervoor is wel een eigen,
exclusieve zaal of ruimte nodig.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over Dinerquiz The Code? Neem gerust contact op
met ons via sales@dinerspel.nl!

De O nf or t uinl i j k e

een moordspel

mystery quiz

neem een kijkje in onze
webshop en speel ook
de doe-het-zelf spellen
van Dinerspel.nl

