ESCAPEVAN.NL

Organisatie

: escapevan.nl

Contact
Telefoon

: Martijn Straathof / Sil Loeters
: 06 48181140 / 06 30414189

SAMENVATTING
De Escapevan is een mobiele Escaperoom waar deelnemers door middel van het oplossen van puzzels codes
moeten kraken om binnen de gegeven tijd uit te kunnen breken. De Escapevan kan worden ingericht rond het
thema van de opdrachtgever. De puzzels en het verhaal dat de deelnemers beleven kan te maken hebben met
dingen die men onder de aandacht wil brengen. De duur van een sessie in de Escapevan kan variëren van 10
tot 45 minuten. Per sessie kunnen er 2 tot 6 personen plaatsnemen in de Escapevan.

Techniek en decor
De techniek die we gebruiken om de Escapevan aan te sturen is geplaatst in een bus. De bus kan op een paar
meter afstand geplaatst worden van de Escapevan of erachter zodat hij uit het zicht staat. De afmetingen van
de Escapevan (lxbxh) zijn ca. 850 cm x 250cm x 270cm; de afmetingen van de techniek bus (lxbh) zijn ca. 700
cm x 240cm x 290cm. de Escapevan is voorzien van een mover en kan daarom eenvoudig op lastig
bereikbare plekken geplaatst worden. Voor de aansturing van de techniek in de Escapevan zijn 2 aansluitingen
220V met 16A nodig (aparte groepen) of 1 32A krachtstroom aansluiting . De ruimte voor de Escapevan kan
worden ingericht met zitzakken; kleedjes; hockers; parasollen en statafels. De Escapevan is voorzien van airco
en verwarming om een plezierig klimaat te garanderen. In de Escapevan is een blusdeken en brandblusser
aanwezig (geplaatst in het midden van de Escapevan) en zijn rookmelders en koolmonoxide melders
aangebracht. In de techniek bus is tevens een brandblusser aangebracht.

ESCAPEVAN.NL

Afmetingen Escapevan

850 cm x 250 cm x 270 cm (l x b x h)

Gewicht Escapevan

ca. 1650 KG

Afmetingen Techniek bus

700 cm x 240 cm x 290 cm (l x b x h)

Stroomvoorziening

2 x 230V aansluiting (aparte groepen) of 1 x krachtstroom 32A

Faciliteiten

- airco (2 stuks)
- dubbele mover (ook binnen te plaatsen en goed te manoeuvreren)
- audio (afspelen en afluisteren)
- live video registratie / monitoring (5 camera’s)
- RGBW led verlichting (binnen en buiten)
- Video projectie (binnen en buiten)
- blacklight

